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     Resumo 

Monteiro, Brenda. Corpo na mídia: um estudo do reality-show “Se Ela Dança, Eu Danço”. 

Trabalho de Conclusão do Curso de Comunicação Social, habilitação em Jornalismo, 

Faculdade de Comunicação, Universidade da Brasília, Brasília, DF, 2013.  

 

Neste trabalho, estuda-se como o discurso do corpo é engendrado no reality-show “Se Ela 

Dança, Eu Danço”. Apoia-se em um arcabouço teórico e conceitual de diversos campos de 

estudo, bem como em um conjunto metodológico e analítico diverso. O corpus específico é 

composto pelos 26 episódios da primeira temporada, exibida no SBT de janeiro de junho de 

2011. O problema de pesquisa, o quadro referencial teórico, a Análise Descritiva, de 

Conteúdo e do Discurso, pelo viés da escola francesa, constituem o dispositivo de análise que 

orienta a compreensão e a interpretação dos efeitos de sentido produzidos sobre corpo na 

televisão contemporânea. Como uma das principais mídias do país, a televisão aberta 

brasileira privilegia formatos como os reality-shows, de forma a acompanhar as novas 

tecnologias e a se aproximar dos telespectadores. Em essência, os programas do tipo reality 

expõem as intimidades de famosos e pessoas comuns em atividades do dia a dia, 

correspondendo à vontade do público de espiar os segredos da vida alheia. Assim, sociedade é 

pautada por uma nova forma de controle, na qual as relações de poder estabelecem que todos 

vigiem todos. A legitimidade do indivíduo no contexto social depende de sua exposição e 

aprovação por parte dos outros, modificando a forma como é construída a subjetividade dos 

indivíduos. Nesse contexto, os domínios do corpo ganham centralidade tanto na vida dos 

indivíduos como na mídia. A análise do discurso do reality-show “Se Ela Dança, Eu Danço” 

realizada nesse trabalho identifica quatro principais abordagens que a mídia faz sobre o corpo 

na contemporaneidade: corpo magro, corpo versátil, corpo prestigioso e corpo jovem, bem 

como analisa alguns efeitos da busca incansável por esse modelo corpóreo prestigioso.   

 

Palavras- Chave: Televisão; Reality-show; Dança; Subjetividade; Discurso; Corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Abstract 

 

Monteiro, Brenda. Body in the media: study of the reality-show “Se Ela Dança, Eu Danço”. 

Work for Completion of the baccalaureate in Social Communication - Journalism, 

Communication Departament, University of Brasilia, Brasilia, DF, 2013.  

 

In this paper, is accomplished one study of how the discourse of the body is engendered in the 

reality-show "Se Ela Dança, Eu Danço”. The work relies on a several theoretical and 

conceptual fields of study, as well as a set in a diverse methodological and analytical process. 

The specific corpus is composed of 26 episodes of the first season, aired on SBT from 

January to June of 2011. The research problem, the theoretical framework, the Descriptive, 

the Content and the Discourse Analysis, by the French scholars, constitute the guide for the 

understanding and interpretation of the representations of the body produced and engendered 

in the contemporary Brazilian television. As one of the country's leading media, Brazilian 

broadcast television privileges formats such as reality-shows, so the producers can keep up 

with the new technologies and maintain the proximity with the viewers. In essence, these 

programs expose the intimacies of famous and ordinary people in everyday activities, 

corresponding to the public's willingness to spy out the secrets of the other people‟s lives. 

Thus, society is ruled by a new form of control, in which power relations establish that 

everybody can watch over everyone. Therefore, the legitimacy of the individual in the social 

context depends on their exposure and approval from others, modifying the way individual‟s 

subjectivity is constructed. In this context, the body gained centrality in the lives of both 

individuals and the media. A discourse analysis of the reality-show “Se Ela Dança, Eu 

Danço”, realized in this paper, identifies four main approaches about the body exhibited by 

the media in contemporary society: Skinny Body, Versatile Body, Prestigious Body and 

Youthful Body, as well as it analyzes some effects of the relentless pursuit of this prestigious 

body model . 

 

Key Words: Television; Reality-show; Dance; Subjectivity; Discourse; Body. 
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INTRODUÇÃO  

 

 A adaptação de reality-shows vem ganhando adeptos nas emissoras de diversos países 

do mundo. No Brasil não foi diferente. Desde o início dos anos 2000, novos formatos são 

trazidos para as televisões brasileiras a cada ano. Das competições de talentos ao 

confinamento de pessoas em casas vigiadas por câmeras, a luta pelos prêmios milionários, as 

espiadas da vida alheia e os dramas da vida cotidiana atraem muitos telespectadores de norte a 

sul do país. No Brasil, desde a chegada da televisão na década de 1950, ela sempre mostrou 

grande aproximação da vida social. Devido à grande presença nos mais variados ambientes, 

pela rápida popularização dos aparelhos televisores e pela fama das telenovelas, a televisão 

tem a capacidade de pautar conversas do dia a dia da população. Mais recentemente, com o 

surgimento da internet e de novas tecnologias comunicacionais, temia-se a defasagem dessa 

mídia tão bem quista pelos brasileiros. Ao contrário do temor, o tempo tem mostrado como as 

emissoras brasileiras têm sido capazes de aderir aos recursos interativos da internet e se 

adequar aos novos padrões de transmissão.  

 Observando essa adaptabilidade da televisão às novas tecnologias e conhecendo a 

simbiose entre ela e a vida social, surgiu a curiosidade de investigar o que a frequente 

adaptação de reality-shows poderia dizer sobre a sociedade brasileira contemporânea. Não 

somente pela adaptação em si, mas pela massiva aceitação do público (medida pelos índices 

de audiência, pela participação nas votações por telefone e internet e pelo movimento dos 

fóruns em diferentes sites da rede) e dos modelos de comportamento possivelmente impostos 

pela televisão nos dias de hoje. A primeira inquietação que incentivou esse estudo diz respeito 

ao formato. Vendidos como franquias, os programas são de fácil adaptação à cultura de 

diferentes países, seja pela contratação de apresentadores de popularidade nacional, seja pela 

modificação da linguagem ou pela sazonalidade da grade programática. O sucesso dos reality-

shows, como produtos da indústria cultural, pode, portanto, revelar importantes facetas da 

sociedade brasileira.  

 Um segundo ponto de inquietação sobre esse tipo de programa baseia-se no fato de 

cada vez mais as pessoas querem aparecer na mídia. O que outrora era restrito às celebridades, 

hoje parece estar acessível a um número maior de pessoas. Por isso, o maior espaço dado 

pelas emissoras às pessoas comuns e às banalidades, instiga uma investigação sobre o que 

vem mudando nas relações de vigilância e controle. Se antigamente a população temia a 

vigília constante de ditadores e resguardavam a intimidade, hoje, é possível perceber novos 
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valores. As câmeras de vigilância e os avisos de “sorria, você está sendo filmado” parecem 

não mais assustar os indivíduos. Ao contrário, percebe-se uma busca proposital de se mostrar 

na rede, por meio de fotos, vídeos, diários “íntimos” expostos na rede. As webcams e as 

câmeras dos telefones móveis são itens considerados indispensáveis. Nesse contexto de 

visibilidade, a percepção do corpo também parece ganhar novos contornos, pois em meio ao 

bombardeio de informações é difícil atrair o olhar de outrem.  

 Assim, o trabalho se justifica pela tentativa de conhecer e buscar interpretações sobre 

essa relação da mídia com o corpo e com a subjetividade nos dias de hoje. Encontram-se 

disponíveis alguns estudos em comunicação nesse caminho e este trabalho visa agregar 

conhecimento a essa linha de pesquisa. Pensando sobre o contexto apresentado acima, o 

problema de pesquisa se impôs: de que forma os discursos do corpo são engendrados na 

televisão contemporânea? Com o intuito de compreender os efeitos de sentido sobre o corpo, 

criados pela televisão brasileira, decidiu-se analisar o reality-show “Se Ela Dança, Eu Danço”, 

uma competição cuja proposta é encontrar a celebridade da dança no país. A dança, como arte 

performática, possui estreita relação no domínio do corpo. Por isso, dentre os reality-shows 

que ganharam adaptação no Brasil, esse parece poder evidenciar com mais clareza a relação 

dos indivíduos com o corpo e a representação que a mídia faz dessa relação. O objetivo geral 

deste estudo é analisar o discurso do corpo na televisão brasileira, passando posteriormente 

para a identificação dos principais padrões estabelecidos e analisando a forma como são 

expostos e/ou impostos ao público.  

 Assistindo a todos os episódios disponíveis na plataforma
1
 de vídeo do sítio do 

programa, foi possível perceber que somente a primeira temporada encontrava-se completa. 

Por isso, visando uma compreensão aprofundada dos discursos construídos ao longo da 

competição de dança, decidiu-se analisar somente a primeira temporada. Após assistir 

novamente aos 26 episódios selecionados, os quais foram exibidos no SBT de janeiro a julho 

de 2011, preferiram-se aqueles em que havia um maior número de candidatos cujas 

participações tivessem mais representatividade para a análise do discurso do corpo no “Se Ela 

Dança, Eu Danço”.      

 No livro “Pesquisa em Comunicação” de Maria Immacolata Vassallo de Lopes (2010), 

a autora esclarece as duas concepções de metodologia. Enquanto a metodologia da pesquisa 

indica o domínio do estudo de métodos em determinada ciência, a metodologia em pesquisa 

constitui a aplicação desses métodos em uma determinada pesquisa. Segundo Lopes (2010, p. 

                                                           
1
 Disponível em: < http://www.sbt.com.br/seeladancaeudanco/videos/?categoriaVideo=1746>. Acesso em: 20 de 

set. 2013.  

http://www.sbt.com.br/seeladancaeudanco/videos/?categoriaVideo=1746
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100), metodologia em pesquisa pode ser definida “como uma série de pontos de decisão que 

apresentam modos alternativos pelos quais uma pergunta genérica pode tomar contornos mais 

definidos”. Por isso, após definidos o problema de pesquisa e o corpus da investigação, fez-se 

necessário definir o quadro teórico de referência.  

 Neste estudo, o processo metodológico iniciou-se com a pesquisa exploratória 

bibliográfica e audiovisual dos vídeos da primeira temporada. Com isso, foi possível construir 

o arcabouço teórico da análise. Em seguida, partiu-se para a Análise de Conteúdo, a fim de 

sistematizar e organizar os dados que seriam analisados. Depois, iniciou-se a análise 

descritiva dos episódios, para identificar as principais pistas sobre o discurso do corpo durante 

a narrativa do programa. Por fim, foi feita a Análise do Discurso dos trechos selecionados, 

identificando a matriz discursiva sobre o corpo no reality-show.  

 No primeiro capítulo desse estudo são estabelecidas as relações entre cultura, mídia e 

sociedade. São definidos os conceitos de cultura, indústria cultural e cultura da mídia, como 

forma de apresentar o arcabouço teórico utilizado na análise. Depois, é feita uma retomada 

histórica das tecnologias de comunicação e informação. Em seguida, são apresentados alguns 

aspectos mercadológicos e sociais da relação entre a sociedade brasileira e a televisão. E, por 

fim, é feita uma apresentação do reality-show em estudo, seu formato, os apresentadores, os 

jurados e as regras da competição.   

 No segundo capítulo, são estabelecidas as relações entre “eu”, corpo e movimento na 

sociedade atual. Em um primeiro momento, é apresentada uma retomada das relações de 

poder desde a modernidade até os dias de hoje. Em meio ao aumento da visibilidade e 

vigilância, apresentam-se também as mudanças sofridas no processo de construção da 

subjetividade. A incorporação de novas tecnologias à vida cotidiana, a nova maneira de 

administrar o tempo e de se relacionar socialmente são alguns dos tópicos apresentados sobre 

a determinação da subjetividade alterdirigida. Em seguida, são expostos alguns conceitos 

sobre o movimento dançando e as técnicas de dança em sua estreita relação com a sociedade. 

 A partir do embasamento teórico, a pesquisa segue para a observação do objeto 

empírico. O corpus específico escolhido compreende apenas a primeira temporada do 

programa exibida de janeiro a junho de 2011, pelo SBT. O segundo passo da pesquisa 

compreende a análise descritiva e interpretativa do conteúdo selecionado. No terceiro 

capítulo, são apresentados os métodos e técnicas utilizados na descrição de alguns episódios 

da temporada, que dão indícios do discurso sobre o corpo no programa. O quarto capítulo 

estabelece uma análise interpretativa dos discursos do corpo no reality-show, a partir da qual 

serão expostas algumas conclusões sobre o conteúdo investigado.  



13 

 

CAPÍTULO 1 - CULTURA, MÍDIA E REALITY-SHOW  

 

 Os reality-shows têm sido pauta para estudos em diferentes campos de conhecimento. 

Das análises de recepção do público, aos estudos dos efeitos psicológicos da grande exposição 

de pessoas comuns na mídia, passando por estudos de ética, história e filosofia, percebemos a 

necessidade de averiguar o que talvez se configure como um dos mais importantes fenômenos 

da televisão na contemporaneidade. Logo, a fim de alcançarmos uma análise aprofundada do 

reality-show “Se Ela Dança, Eu Danço”, levando em conta a sociedade brasileira e 

principalmente o discurso do corpo, faz-se necessário compreender as relações entre cultura, 

mídia e sociedade. Por isso, apresentaremos nesse capítulo conceitos que servem como 

arcabouço teórico para a análise do discurso do corpo na mídia contemporânea.      

 Vivemos hoje em uma era globalizada, na qual é possível ter acesso às informações de 

diversos países; relacionar com pessoas de países distantes em tempo real; fazer compras 

online; participar de comunidades virtuais diversas; realizar diferentes tarefas por meio de 

dispositivo móvel como um smartphone
2
; conhecer novas culturas sem mesmo sair da sala de 

casa. A integração da mídia impressa, eletrônica e digital torna a comunicação, a troca de 

informações e a vida social em si, um fenômeno global. Tudo isso é proporcionado por uma 

vasta gama de aparatos tecnológicos que, cada dia mais, se convergem e se miniaturizam, com 

a promessa de facilitar as mais variadas atividades cotidianas. 

 Na visão de Anthony Giddens (2002), a globalização é um jogo de presença e 

ausência, por meio do qual as relações sociais à distância se entrelaçam às contextualidades 

locais. De fato, as novas tecnologias comunicacionais vêm alterando a noção de espaço e 

tempo nas sociedades contemporâneas. A mídia passa a ter papel decisivo nas articulações das 

relações sociais, da própria cultura e passa a influenciar até mesmo a construção da 

subjetividade dos indivíduos. Assim, a exposição desenfreada nas redes sociais, bem como a 

possibilidade de criar novos conteúdos (e não somente receber) e de configurar a vigilância da 

vida de famosos e de pessoas comuns são somente alguns exemplos da nova constituição da 

subjetividade do homem contemporâneo.  

                                                           
2
 Smartphone, em tradução literal para o português, significa telefone inteligente. É um celular dotado de sistema 

operacional equivalente ao de um computador, com hardware e software, com o qual é possível acessar a 

internet e sincronizar dados por meio de diversos programas. 
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 Percebemos, então, que os estudos de mídia não são dissociáveis da compreensão do 

período histórico e cultural
3
 de cada sociedade. O etnólogo Jean-Pierre Warnier (2003) mostra 

em seus estudos que é necessária uma dinâmica social, uma cultura técnica específica e uma 

transmissão de saberes para mobilizar a tecnologia disponível. Cada cultura desenvolve 

práticas particulares nos domínios do corpo, da cultura material e dos costumes e, portanto, 

cada sociedade oferece a seu tempo maneiras de administrar e comunicar informações. Assim, 

o estudo da mídia requer a compreensão do contexto cultural na qual está inserida bem como 

das tecnologias midiáticas utilizadas.  

 

1.1 Indústria cultural, Estudos de mídia e Cultura da mídia 

 

 A Revolução Industrial do século XIX proporciona profundas mudanças nos meios de 

produção, que passam do artesanato para a manufatura. Novas máquinas e novos produtos 

químicos são desenvolvidos, além de tornar possível o melhor aproveitamento das fontes de 

energia como água e carvão. Com a Revolução, as sociedades industrializadas também veem 

ser modificas as relações de trabalho e mais tarde ela dá espaço para as economias capitalistas 

modernas. Logo, a produção em massa, o consumo e o capital passam a ganhar centralidade 

nas sociedades industrializadas.  

 Em meio à lógica capitalista e do desenvolvimento de novas técnicas, nem mesmo a 

cultura fica isenta do processo de produção massificada. Focada no lucro e na 

reprodutibilidade, a pintura, a música, a literatura, o teatro e a própria vida cotidiana são 

apresentadas pela indústria como bens de consumo, prontos para serem criados, adaptados, 

reproduzidos e distribuídos para a massa de consumidores.  

 Uma das principais escolas que pensaram a relação da cultura com a indústria 

mercantilizadora foi a Escola de Frankfurt. A Escola é um coletivo de pensadores e cientistas 

sociais alemães, que iniciaram estudos de pesquisa crítica em comunicação, por volta de 

1920. Os principais representantes são Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, 

Siegfried Kracauer, Erich Fromm e Hebert Marcuse. Teóricos de diferentes áreas, seus 

estudos convergem para uma teoria crítica da sociedade, analisando, entre outros assuntos, 

                                                           
3
 Em “Culture is Ordinary”, ensaio de Raymond Williams publicado em 1958, para definir cultura o autor 

engloba três acepções anteriores em uma só: a palavra que descreve práticas de atividade intelectual, 

especialmente artística (música, literatura, pintura, etc); o substantivo abstrato que nomeia um processo de 

desenvolvimento mental; e por fim a designação de um modo de vida de um povo específico. Maria Elisa 

Cevasco (2001) mostra que nesse ensaio, portanto, Williams define cultura por meio de um ponto convergente 

entre as três hipóteses: a cultura é uma experiência ordinária, vivenciada na experiência pessoal em sua 

coletividade.   
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como a indústria e o capital modificam o entendimento de cultura. Francisco Rüdiger (2007, 

p. 132) nos mostra que, para os frankfurtianos, os fenômenos de comunicação não constituem 

um objeto de ciência especializada e devem ser estudados à luz do processo histórico global 

da sociedade, uma vez que, “só adquirem sentido em relação ao todo social, do qual são antes 

de mais nada uma mediação”. Mais uma vez, entendemos que é preciso observar a sociedade 

para entender a relação que ela estabelece com a mídia.   

 Adorno e Horkheimer, em 1947, publicam o texto “Dialética do esclarecimento”, no 

qual criam o conceito de indústria cultural. À época, as sociedades capitalistas avançadas, 

saindo da 2ª Guerra Mundial, se viam induzidas a manter o sistema econômico e social por 

meio do consumo de bens articulados pela indústria cultural. Para ambos os autores, indústria 

cultural é a exploração mercantil da cultura, capaz de formar a consciência social a partir de 

uma classe dominante. Portanto, explicitam o conflito ideológico da modernidade, entre a 

suposta liberdade, a realização individual e as expressões da barbárie tecnológica. Segundo os 

autores: 

    

O aumento da produtividade econômica, que por um lado produz as 

condições para um mundo mais justo, confere por outro lado ao 

aparelho técnico e aos grupos sociais que o controlam uma 

superioridade imensa sobre o resto da população. (...) A enxurrada 

de informações precisas e diversões assépticas desperta e idiotiza as 

pessoas ao mesmo tempo (ADORNO E HORKHEIMER, 1947, p. 

3). 

 

 

 À luz de Rüdiger (2007), os frankfurtianos criticam não a tecnologia e o uso dela em 

si. Eles chamam a atenção para o fato de, nas mãos de ideologias dominantes, a tecnologia 

acaba sendo usada a serviço do estado e do poder econômico, eliminando ou diminuindo a 

possibilidade de usá-la para o bem comum. Fica clara a preocupação da Escola com o fato de 

a cultura e a comunicação de massa passarem a ocupar espaço significativo nas atividades de 

lazer e também a mediar a realidade política. Nesse mesmo sentido, Kracauer aponta que, na 

transformação no modo de produção e consumo da arte da indústria cultural, existe uma 

possível democratização da cultura. Para ele, ainda que os produtos culturais tenham 

qualidade questionável, são bem capazes de refletir a sociedade da época: 

 

Ninguém negará que, na maior parte dos filmes atuais, tudo é um 

tanto irrealista. Eles dão um tingimento cor-de-rosa aos mais negros 

cenários. Porém, não é por isso que eles deixam de refletir a 

sociedade. Ao contrário, quanto mais incorreta é a forma que eles 

mostram à superfície das coisas, mais corretos eles se tornam e mais 
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claramente eles espelham o mecanismo secreto da sociedade 

(KRACAUER apud RÜDIGER, 2007, p. 135)  
 

 A contribuição de Walter Benjamin (1955) ficou mais conhecida a partir de “A obra 

de arte na era de suas técnicas de reprodução”. Para ele, com as novas tecnologias da 

comunicação e da reprodutibilidade criadas pela indústria, as obras de arte perdem a sua aura, 

seu caráter único. Mas a morte da aura na obra de arte explicita, antes de tudo, a possibilidade 

de qualquer homem, o homem da massa, gozá-las e não somente da ruptura com o brilho da 

obra (MARTIN-BARBERO, 2009). Assim, a palavra, o som e a imagem, mesmo que não 

dotados de aspecto estético, tornam-se acessíveis para o público como modelo de cultura. 

Nesse contexto, a publicidade se torna uma grande aliada dos meios de comunicação, uma 

ferramenta da engrenagem da produção midiática mercantil.  

 Outro importante grupo de estudiosos que se propôs a estudar a relação da cultura com 

a sociedade foi o Cultural Studies britânico. Em 1964, no departamento de Inglês da 

Universidade de Birmingham, é fundado um Centro Contemporâneo de Estudos Culturais. 

Para os pais fundadores, Raymond Williams, E.P. Thompson e Richard Hoggart, o leque 

comum de estudos está nas relações entre cultura
4
, história e sociedade. Como projeto inicial, 

buscam por uma etnografia compreensiva da cultura das classes populares. Os estudos 

culturais surgem inicialmente da observação da classe operária inglesa, ainda na década de 

1950. Observando, percebem que os operários possuem suas próprias formas culturais e, por 

isso, questionam o estabelecimento de hierarquias entre as práticas culturais divididas em alta 

e baixa cultura.      

 Na visão de Ana Carolina Escosteguy (2007), os estudos culturais britânicos devem 

ser vistos tanto do ponto de vista político como do ponto de vista teórico. Segundo ela, há 

uma tentativa de constituição de um novo projeto político, que se identifica com a política 

cultural dos movimentos sociais da época (punks, skinheads, hippies, bikers). Do ponto de 

vista teórico, entende-se que os limites entre as disciplinas são frágeis e eles propõem, então, 

a interdisciplinaridade. Tanto é que, na década 1970, estudiosos do Centro começam a 

publicar working papers a respeito do feminismo, questões de sexo, gênero e classe social.  

                                                           
4
 O conceito de cultura ordinária apresentada por Raymond Williams, entendida como um modo de vida, que 

envolve processos e não apenas produtos culturais, parece se chocar fatalmente com a definição de cultura de 

massa e a separação marxista entre alta e baixa cultura. A leitura de Cevasco (2001) sobre a obra de Williams 

nos mostra que a proposta dele e do Centro de Estudos Culturais é justamente apresentar uma cultura do comum, 

compreendida a partir de ideias coletivas de desenvolvimento social. Para ele, portanto, cultura como “modo de 

vida” e cultura como “arte” não são definições antagônicas e excludentes (CEVASCO, 2001, p. 67). Uma vez 

que os produtos artísticos são criados por um indivíduo carregado por uma bagagem de seu modo de vida, a 

própria obra de arte não poderia existir sem essa experiência social do artista. Por isso, o Centro busca a 

compreensão da criação cultural nas classes populares.   
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 Atualmente, os estudos culturais e dos meios de comunicação têm foco principal no 

papel da mídia na construção de identidade, por isso, a importância de se pensar um produto 

cultural a partir desse veio teórico. O estudo do reality-show “Se Ela Dança, Eu Danço” busca 

o entendimento dessa relação entre mídia e sociedade no que concerne a construção da 

subjetividade do indivíduo, em face aos novos meios de produção e recepção de conteúdo, à 

maior exposição de pessoas comuns na televisão e como isso afeta o discurso do corpo na 

atualidade. Segundo Douglas Kellner (2001), existe uma cultura da mídia, na qual rádio, 

televisão, cinema e outros produtos da indústria cultural fornecem modelos de 

comportamento; influenciam os sensos de classe, etnia, raça, sexualidade; definem padrões de 

moralidade e imoralidade. O programa, que é uma franquia norte-americana, exibe bailarinos 

de diferentes regiões do Brasil que almejam se tornar reconhecidos a partir da arte da dança. 

Por isso, a análise de programas como o reality-show em questão é importante para “elucidar 

a natureza da sociedade, da política e da vida cotidiana de nossa época” (KELLNER, 2001, p. 

14). No programa, os artistas ficam expostos aos julgamentos do júri profissional e dos 

telespectadores, além de terem sua vida pessoal exposta em rede nacional de televisão. Todos 

esses aspectos nos indicam que a cultura da mídia, e as novas formas de entretenimento 

televisivo invadem a vida cotidiana a partir da imagem, influenciando em processos políticos, 

sociais e até mesmo na subjetividade individual.      

 Conforme Roger Silverstone (2011), a mediação envolve produtores e consumidores, 

num processo que implica movimento de significados de um texto para outro ou de um 

discurso para outro. A grande problemática, então, consiste no risco da constante 

resignificação das mensagens, em que individual ou coletivamente, direta e indiretamente, 

cada indivíduo colabora para sua produção. Portanto, o estudo da mídia busca também 

entender as relações de produção e consumo das mensagens midiáticas, um relacionamento 

com barreiras cada vez mais fluidas.  

 Ainda que os espaços de produção estejam mais acessíveis, principalmente com a 

internet, é notório como a mediação ainda é um terreno de disputa de ideologias. A grade de 

programação de uma emissora de televisão, os critérios para seleção das notícias em um jornal 

impresso, o tipo de música de uma emissora de rádio e a linguagem utilizada em cada um dos 

meios são maneiras que os produtores têm para difundir de forma, frequentemente leve e 

sedutora, as ideologias de cada um desses meios. Sem um olhar crítico, as mensagens 

possivelmente doutrinadoras de comportamento podem passar despercebidas para a grande 

massa, pois os meios de comunicação usam artifícios visuais e auditivos, de forma sinestésica 

para atingir uma série de emoções, sentimento e ideias do público. Conforme Kellner (2001), 
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trata-se da pedagogia da mídia, na qual os meios comunicacionais acabam por entremear a 

inclusão sociocultural do indivíduo, bem como a constituição de sua subjetividade.  

 Hoje em dia, sabe-se também que, ao contrário do que algumas leituras dos 

frankfurtianos expõem, o público é sim capaz de resistir à manipulação da mídia, “criando 

seus próprios significados e fortalecendo-se com a matéria-prima extraída de sua própria 

cultura” (KELLNER, 2001, p. 12). Até mesmo pelo acesso facilitado a uma maior quantidade 

de informações e pelo espaço de resposta (enquetes, blogs e redes sociais), o público 

atualmente tem mais visibilidade para expor suas críticas sobre aquilo que lhe é oferecido nas 

mídias. Por isso, obervamos uma dupla função no papel da mídia. Ao mesmo tempo em que 

representa a sociedade e suas vontades, a cultura da mídia também ensina novos 

comportamentos. Tomamos, então, como arcabouço teórico para esse trabalho, o estudo da 

mídia em sua estreita relação com a cultura à luz dos estudos culturais.  

 

1.2 História da mídia 

 

 Estudar o reality-show “Se Ela Dança, Eu Danço” significa investigar como a mídia 

participa da vida social e cultural contemporânea. Segundo Silverstone (2011, p. 16), a mídia 

precisa ser examinada “como um processo, como uma coisa em curso e uma coisa feita (...) de 

múltiplas maneiras e com graus de sucesso variáveis”. Em vista disso, faremos uma retomada 

histórica da aparição de diferentes plataformas midiáticas para que possamos compreender a 

mídia em todos os níveis.  

 Por volta de 1450, o alemão Johann Gutenberg de Mainz inventa a prensa gráfica de 

tipos móveis. Anteriormente, outros sistemas de impressão são utilizados como, por exemplo, 

na China e no Japão. A “impressão em bloco” é feita a partir de um pedaço de madeira 

entalhada com uma determinada página, assemelhando-se ao sistema de xilogravura do final 

do século XIV (BRIGGS; BURKE, 2004, p. 26). Melhorando a impressão, mais pessoas 

puderam ter acesso ao conhecimento, inclusive as pessoas comuns. Em função disso, a 

impressão gráfica é um marco para a comunicação.   

 O surgimento dos jornais, no século XVII, preocupa ainda mais as classes dominantes 

quanto ao acesso deliberado ao conhecimento pelas classes populares. E à medida que o 

maquinário é aprimorado, os custos de impressão diminuíram, possibilitando o aumento das 

tiragens e a diversificação de publicações. A introdução de gravuras nas publicações também 

modifica a comunicação da época, uma vez que mensagens verbais e não verbais podem ser 
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utilizadas. Aumentaram-se, assim, as possibilidades de significação das impressões a partir 

das gravuras.  

 Com a eletricidade, a telegrafia se destaca como o primeiro grande avanço para os 

sistemas comunicacionais. O primeiro telégrafo elétrico é datado de 1845, ligando Paris-

Rouen. Social e economicamente, o novo aparato promove profundas modificações. As redes 

telegráficas garantem a ligação de mercados nacionais e internacionais, incluindo bolsas de 

valores, além de aumentar a velocidade com que informações são transmitidas nos âmbitos 

local, regional, nacional e imperial. Alexander Graham Bell, em março de 1876, patenteia seu 

invento que une acústica e eletricidade. O telefone é considerado um melhoramento na 

telegrafia, voltado para as comunicações envolvendo a fala.  

 Depois do telefone, a comprovação dos cálculos matemáticos relativos ao campo 

magnético de James Clerk Maxwell pelo alemão Heinrich Hertz dava indícios do surgimento 

de um novo meio de comunicação. Contudo, somente em 1896, é que Guglielmo Marconi 

apresenta às autoridades da Grã-Bretanha o aparelho capaz de transmitir os sinais elétricos. O 

rádio, inicialmente, é entendido como um substituto para a telegrafia. Apenas quando o 

aparelho entra nas casas, oferecendo uma programação amadora, é que percebem seu 

potencial de comunicação, principalmente voltado para as massas. É importante lembrar que, 

durante a Primeira Guerra Mundial, o rádio também é usado para propósitos militares, na 

transmissão de mensagens de localidades diferentes. A utilização do rádio é aprimorada aos 

poucos, levando notícias e entretenimento aos lares do mundo todo.  

 Paralelamente a isso, a história da imagem também passou por desenvolvimentos 

consideráveis. O aperfeiçoamento das câmeras fotográficas, assegurado pela eletricidade, e 

dos processos de revelação da fotografia começaram a dar espaço à imagem em movimento. 

Em 1895, os irmãos Lumière fizeram a projeção no cinematógrafo do filme “A Chegada do 

Expresso de Paris”, que assusta a pequena plateia. Por não conhecerem a tecnologia de 

projeção, à medida que o trem se aproximava da tela, para um primeiro plano de filmagem, o 

público imaginava que o trem de fato sairia do painel de exposição do filme. Apesar do susto 

inicial, as exibições feitas pelos irmãos Lumière ganharam popularidade e foram importantes 

para o aperfeiçoamento dessa nova tecnologia. A partir de então, o cinema passou a ganhar 

som e cor, conquistando público cada vez maior até chegar à indústria hollywoodiana.  

 A televisão, porém, é sem dúvidas o grande experimento do século XX. Os primeiros 

televisores são colocados à venda no final da década de 1920, mas a tecnologia ainda estava 

sendo aperfeiçoada e as formas de exploração do maquinário começavam a ser desenvolvidas. 

Somente com o início da Guerra em 1939 é que a televisão começa a ganhar mais 
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popularidade. Ao final da Segunda Guerra e durante a Guerra Fria, ela se torna um importante 

mecanismo de propaganda e de disputas ideológicas, começando a mostrar seu caráter social. 

Com a televisão, e o uso da propaganda, é possível difundir pensamentos dos governos 

dominantes para um público cada vez maior, utilizando o poder da imagem e seus múltiplos 

significados.      

 Contudo, somente na década de 1950 é que se inicia a explosão da audiência de massa. 

Em 1952, havia mais de 20 milhões de aparelhos em uso no mundo. A facilidade e o conforto 

de ficar em casa assistindo à televisão conquistam ainda mais adeptos. Assim como o rádio, a 

televisão caminha desde o início para a programação de entretenimento, com exibição de 

filmes, espetáculos de jogos e desenhos animados. Um grande evento foi exibido para o povo 

por meio da televisão em 1953: a coroação da Rainha Elizabeth. Nem todas as emissoras, 

porém, seguiram o caminho do entretenimento. A BBC de Londres, além de programas 

divertidos como os sitcoms
5
, também desenvolveu, na década de 1950, conteúdo austero e 

informativo. Aos poucos, o conteúdo e a programação televisiva passaram a ser adaptados ao 

contexto de cada década.  

 Na década de 1990, a convergência
6
 das tecnologias digitais, de textos, números, 

imagens, sons e diversos elementos midiáticos, marcam um novo período nos meio de 

comunicação. O primeiro computador, chamado de Colossus, que servia apenas para decifrar 

códigos, transformou-se, na década de 1970, uma máquina capaz de realizar vários tipos de 

serviço. A transmissão por satélite e a invenção da internet
7
, além da união do computador e 

do telefone, geram a teia mundial de comunicações. Tamanha mudança tecnológica e de 

comunicação modifica a maneira pela qual empreendemos nossos trabalhos diários, nosso 

tempo e até a forma como nos relacionamos com o nosso corpo. 

 A retomada histórica das modificações das tecnologias comunicacionais nos mostra 

que o surgimento de uma nova mídia não significa necessariamente o desaparecimento da 

                                                           
5
 Sitcoms são conhecidos como comédias de situação 

6
 Convergência é um termo utilizado por Ithiel de Sola Pool, de forma livre e abrangente, para designar a 

combinação de computadores e das telecomunicações.  Mas é na década de 1990 que o termo se torna moda 

(BRIGGS; BURKE, 2004, p. 270).    
7
 Para Manuel Castells (2004), a internet constitui a base tecnológica da era da informação: a rede. Segundo o 

autor, as origens da internet estão relacionadas à ARPANET, uma rede de computadores estabelecida pela 

ARPA (ADVANCED RESEARCH PROJECTS AGENCY) em 1969, com o objetivo de construir um sistema de 

comunicações militar capaz de sobreviver a um ataque nuclear. Após testes bem sucedidos, os cientistas e 

engenheiros ligados ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos, puderam ligar a ARPANET a outras redes 

de computadores, localizadas em outros centros de pesquisa como na Universidade de Stanford. É no final da 

década de 1980, quando as várias redes informáticas já se comunicavam por meio de um mesmo eixo central, 

que elas se uniram formando a “Internet” (CASTELLS, 2004, p. 30). Perdendo suas características iniciais da 

estratégia militar, a Internet ganha, então, na década de 1990 sua abrangência mundial com a world wide web, a 

rede mundial de computadores.     
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anterior, nem sua evolução. Atualmente, o movimento da cultura midiática é justamente a 

tentativa de combinar diferentes mídias, de forma a se tornar extremamente acessível e 

envolver cada vez mais o público em suas sinestesias e sutilezas.       

 

1.3 Televisão no Brasil  

 

 A relação de proximidade da televisão com o corpo social, econômico e político 

sempre foi bastante visível no Brasil. Desde seu surgimento na década de 1950, durante o 

Estado Novo, essa mídia teve a capacidade de se adaptar ao cotidiano e de refletir os hábitos 

dos brasileiros, conquistando rapidamente a aceitação desse público. Assis Chateaubriand 

inaugura em setembro de 1950 a primeira emissora de televisão do país, a TV Difusora em 

São Paulo. Um ano mais tarde, ele funda no Rio de Janeiro a TV Tupi. Ao contrário do rádio, 

cujo surgimento no Brasil foi quase que simultaneamente em todas as regiões, a televisão, a 

princípio, fica ligada aos dois principais polos de desenvolvimento urbano e industrial, Rio de 

Janeiro e São Paulo, para somente na década de 1970 ser largamente difundida para todo o 

território nacional. 

 Uma das razões apontadas por Michèle e Armand Mattelart (1989) para o sucesso da 

televisão no Brasil é sua participação na história da integração nacional. Para os dois 

sociólogos, a televisão brasileira assume desde cedo um papel de vanguarda na unificação da 

sociedade, por conseguir abranger conteúdos e público nacionais em sua programação. Para 

Silverstone (2011), outro facilitador da ampla aceitação da televisão é a sua presença em 

diversos ambientes – bares, cafés, shopping centers, academias de ginástica e na maioria dos 

domicílios – mostrando que a televisão parece indissociável da rotina do indivíduo 

contemporâneo. Silverstone defende ainda que o conteúdo televisivo preenche o dia a dia das 

pessoas. Seja por meio das conversas sobre a programação, por pautar as notícias cotidianas, 

criar ídolos e vilões ou ainda pela criação e influência em novas tendências da moda, percebe-

se que a televisão é um meio capaz de se recriar continuamente, se adaptando amigavelmente 

às diferentes épocas da sociedade brasileira. Sobre a simbiose da televisão com a vida social, 

Vera França (2009) mostra que elas se relacionam segundo um sistema homeostático, 

estabelecendo trocas e resultando em permanentes equilíbrios e reequilíbrios. Logo, a 

televisão é um meio com a capacidade de ativação do real, que contribui para a própria 

construção da sociedade.  

 No caso brasileiro especificamente, as telenovelas são exemplos claros dessa relação 

homeostática. Os problemas da nossa sociedade nunca deixaram de ser expostos ainda que o 
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gênero
8
 das novelas seja voltado para a vida sentimental e para o divertimento. Preconceitos 

de todos os tipos, questões de sincronismo religioso, violência, miséria, doenças, corrupção, 

homossexualidade, tráfico humano, entre outros assuntos da sociedade brasileira são 

abordados pelo gênero como pano de fundo para os dramas amorosos. Para Armand e 

Michèle Mattelart (1989, p. 111), “a novela é de certa forma a caixa de ressonância de um 

debate público que a ultrapassa”. Ou seja, a novela estabelece a via de mão dupla com a 

sociedade, trazendo para seus roteiros os problemas cotidianos assim como suscitando o 

debate sobre assuntos que flutuam no imaginário popular, mas que ainda não são abertamente 

discutidos. Outro aspecto bastante revelador para a aceitação da novela é sua construção em 

ato. Os roteiros abertos, construídos à medida que vão sendo apresentados, permitem ao autor 

criar e recriar de acordo com a aceitação da audiência.   

 É inegável, porém, que os problemas são, muitas vezes, mostrados de forma 

generalizada e estereotipada. Ainda hoje, muitas das novelas exibidas no país estabelecem 

como parâmetro social o estilo de vida da classe média do Rio de Janeiro e de São Paulo. Os 

personagens pobres, nordestinos, ou qualquer um que fuja do tipo da classe média do centro-

sul do país, muitas vezes aparecem de maneira caricatural. Mas as representações 

uniformizadas de realidades distintas servem, ainda assim, como reflexão de como o país 

enxerga esses outros indivíduos e regiões.  

 Assim como no programa original americano, a adaptação brasileira do “Se Ela 

Dança, Eu Danço” do SBT buscou dar espaço a artistas de todo o país. Apesar de as filmagens 

do programa terem sido realizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Curitiba, 

Joinville, Belo Horizonte e Santos, as audições para os jurados aconteceram somente em um 

estúdio do SBT localizado em São Paulo, dificultando o acesso de artistas de outras regiões. 

Além disso, percebe-se que, mesmo em busca aparente pela diversidade, as filmagens ficaram 

concentradas em cidades de maior desenvolvimento socioeconômico, principalmente no sul e 

no sudeste do país. No quarto episódio, da primeira temporada, apresentado em 26 de janeiro 

de 2011, a apresentadora do programa, Lígia Mendes, realizou as chamadas do programa na 

cidade de Salvador, enquanto o outro apresentador, Beto Marden, mostrava as audições no 

estúdio em São Paulo. Logo na abertura, Lígia Mendes reforça estereótipos da Bahia quando 

diz que a capital baiana é “capital do axé” e que os candidatos eliminados pelos jurados 

ficariam na “pipoca” enquanto que os artistas aprovados ganhariam o “abadá” para a próxima 

                                                           
8
 A definição de gêneros na televisão contemporânea tem sofrido inúmeros questionamentos, uma vez que eles 

estão em contínua transformação, integração e recriação. Porém, o termo é utilizado aqui como forma de garantir 

certa estabilização, de organizar ideias dentro da produção televisiva.   
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fase da competição, em uma clara referência aos tipos de ingresso para os blocos de carnaval 

da cidade. Além disso, o episódio gira em torno da apresentação de uma candidata 

soteropolitana, Adriana Motorzinho. Ela apresenta seu número de forró de baixa qualidade 

técnica já no último bloco do programa, após uma construção de suspense em torno do 

resultado negativo. Adriana Motorzinho torna-se, portanto, um elemento cômico na narrativa. 

No mesmo episódio, não são mostrados outros candidatos soteropolitanos. Ou seja, assim 

como nas novelas, a adaptação brasileira do reality-show parece ter usado a passagem pelas 

cidades brasileiras somente como um pano de fundo para as filmagens, reforçando os clichês 

regionais, sem se aprofundar na diversidade cultural e na oportunidade de revelar talentos da 

dança regional.    

 A narrativa seriada deve ser entendida para melhor compreensão dos discursos 

propostos pela mídia. A televisão produz seus conteúdos pensando em blocos de exibição que 

variam em cada emissora de acordo com o espaço publicitário disponível. Os capítulos ou 

episódios garantem uma “serialidade” na apresentação descontínua e fragmentada do roteiro 

(MACHADO, 2001, p. 84). Mas para haver continuidade, os blocos incluem uma pequena 

contextualização do que acontecia no bloco anterior e criam, ao final, um gancho de tensão. O 

gancho de tensão é alguma cena decisiva para a história que não se conclui. Ele visa manter o 

interesse e curiosidade do telespectador, fazendo-o continuar a assistir o próximo bloco ou o 

próximo capítulo.  

 Fragmentada, a produção televisiva se torna mais ágil e economicamente mais viável. 

Enquanto alguns capítulos são exibidos, outros podem ser produzidos, sem esquecer ainda de 

estabelecer um termômetro das vontades do público para a continuidade da história (a 

construção em ato, já mencionada). Além disso, os blocos são uma estratégia para otimizar a 

recepção. Como a televisão é muitas vezes assistida em casa, em um ambiente iluminado, “a 

atitude do espectador em relação ao enunciado televisual costuma ser dispersiva e distraída 

em grande parte das vezes” (MACHADO, 2001, p. 87). Portanto, quanto mais fragmentada, 

circular e capaz de reiterar ideias, a linguagem televisual consegue captar a atenção do 

espectador.    

 Em meio à convergência de mídias, um questionamento precipitado sobre o lugar da 

televisão na era da internet poderia supor o desaparecimento deste aparato nas sociedades 

contemporâneas. Contudo, a televisão continua ocupando importante papel no cotidiano da 

imensa maioria da população brasileira (FRANÇA, 2009). Sua grande conquista talvez tenha 

sido conseguir emocionar os telespectadores, numa releitura dos problemas sociais, com 

grande qualidade técnica e profissionalismo. 
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1.4 TV-realidade e reality-shows 

 

 De maneira inteligente, os produtores de televisão têm sabido se apropriar dos 

recursos da internet e estabelecer com ela uma relação de extensão (FRANÇA, 2009). A atual 

fase da televisão é conhecida como pós-televisão. Segundo Fabíola Calazans (2013), a 

televisão do século XXI tem por característica a oferta variada e personalizada de produtos, 

constituída a partir de novas formas de criação, transmissão e recepção de conteúdo 

viabilizadas pelas tecnologias digitais, e em especial da internet. É uma televisão que segue se 

aproximando dos telespectadores, dando continuidade à tendência apresentada na fase 

anterior, o que Umberto Eco chamou de “neo-televisão” (ECO, 1984). Ainda na década de 

1980, a televisão já apresentava um conteúdo autorreferencial, abrindo espaço para novas 

vozes, relacionando-se de forma mais próxima com o público e estabelecendo maior 

cumplicidade entre produtores e receptores de conteúdo.  

 Na contemporaneidade, a “pós-televisão” é o espaço da visibilidade, em que cada vez 

mais são eliminadas as barreiras entre produtores e telespectadores. Assim, abre-se espaço 

para as atividades do cotidiano e para o indivíduo comum, uma vez que, supostamente, para 

estar na tela basta ser escolhido. A televisão tornou-se personalista e utiliza emoções e 

sentimentos para influenciar a construção da subjetividade do indivíduo contemporâneo, 

abarcando o desenvolvimento pessoal e a autonomia individual como valores presentes na 

grade de sua programação (FRANÇA, 2009). A primeira pista a este respeito é a priorização 

do comum, do ordinário, do banal. Tanto nos canais abertos quanto na TV fechada, a 

programação, desde a de cunho informativo até a do entretenimento, tem valorizado a 

presença de indivíduos comuns em suas atividades corriqueiras. 

 Questões “mundanas” eram outrora tidas como inferiores às ligadas à honra, à moral e 

ao espírito. Porém, a partir da reforma protestante e, posteriormente, dos novos contornos 

advindos da sociedade liberal moderna, a vida cotidiana - colocando o homem como produtor 

capaz de transformar a natureza a serviço da vida - começa a ser valorizada. Aos poucos, a 

importância do cotidiano e o registro do sujeito comum passam a ser marcantes em 

documentários etnográficos, no cinema, na literatura, em publicações periódicas e na TV 

(CAMPANELLA, 2012). 

 Da mesma forma que há a valorização do cotidiano, as programações televisivas 

também enfatizam o local, o doméstico, como forma de garantir mais proximidade com o 

público. O final do século XX é marcado pelo enfraquecimento de grandes verdades, em que 

nem mesmo a ciência consegue garantir o conhecimento absoluto. Neste contexto, França 
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(2009) defende que o acompanhamento do global tende ao enfoque da realidade próxima. Ou 

seja, a televisão reorganiza o estranho, o exterior, de forma a garantir nossa inserção nos 

lugares que são nossos. 

 Outra mudança significativa em torno da mídia – especialmente da televisão –, é que, 

com a democratização do espaço, a televisão se torna o lugar de consagração, “para onde são 

conduzidos todos aqueles dotados de um interesse especial para o público, para o mundo” 

(FRANÇA, 2009, p. 41). Os indivíduos então enxergam o espaço midiático como uma 

possibilidade de visibilidade social, uma vez que todas as classes sociais desejam falar e se 

ver na mídia. Cria-se, assim, uma nova categoria de celebridades para as quais a fama está 

diretamente ligada a um trabalho de exposição e projeção na mídia. São as celebridades 

“atribuídas”. Dentro da categoria de celebridades atribuídas, França nos apresenta ainda uma 

subcategoria, os celetoides, para mostrar que as pessoas se tornam conhecidas rapidamente e 

depois voltam a ser esquecidas. 

 A necessidade de agregar indivíduos comuns na grade da televisão favoreceu a 

incorporação de novos gêneros televisivos. A partir das décadas de 1980 e 1990, a cultura do 

documentário (docudrama e seriado-documentário), séries de programas de comportamento, 

competição, observação e transformação começam também a ter sua importância revelada na 

televisão, cujos gêneros se enquadram na televisão da realidade. O termo “TV-realidade” é 

usado para:  

 

descrever toda uma variedade de programas de observação únicos, bem 

como séries e formatos que exibem pessoas reais e celebridades em suas 

vivências cotidianas ou tentando lidar com experiência ou desafio 

temporário fora do comum. (NUNN, 2009, p. 94).  
   

 Segundo Nunn (2009), a televisão da realidade, cujo antepassado mais próximo é o 

documentário, tem por princípio o apelo comercial do baixo custo. Além disso, os gêneros 

englobados pela TV-realidade visam maximizar os índices de audiência. Muito se é discutido 

sobre a qualidade dos conteúdos dessa nova televisão e da exposição da intimidade de 

indivíduos comuns. O que se pode perceber, porém, é que, apesar das controvérsias e de certa 

forma da resistência em alguns países, os programas da TV-realidade vêm se consolidando na 

grade de emissoras internacionais e nacionais, por meio de bons índices de audiência. Para 

França (2009), é inegável que, independentemente da qualidade destes programas, o volume 
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informativo difundido na televisão hoje é muito maior que antigamente. E, portanto, mesmo o 

entretenimento pode ser, também, informativo, o infotainment
9
. 

 Na TV-realidade, um dos gêneros de maior visibilidade atualmente é o reality-show. 

Como o nome indica, os reality-shows têm por característica a exibição de pessoas comuns 

em atividades corriqueiras. É um modelo comercial de fácil adaptação e reformulação, em 

que, normalmente, a exibição pública da intimidade apresentada prevê a competição por 

prêmios variados, no que Heather Nunn define como game show, um subgênero da TV-

realidade. De acordo com Fabíola Calazans (2013), essas competições acontecem entre 

pessoas desconhecidas dentro de um ambiente controlado. É importante esclarecer que o 

sucesso do formato também se deve à sua construção em ato. Apesar desses programas se 

aproximarem da vida real, os recursos técnicos de edição garantem aos produtores uma brecha 

para manipularem o conteúdo dos programas a fim de garantir mais audiência. E com ênfase 

nos elementos de verossimilhança, espetacularização do real, interatividade e apelo 

emocional, os reality-shows proporcionam um sentido de familiaridade de identificação com 

o público. 

 De acordo com Vivas e García (2011), o primeiro programa desse gênero, An 

American Family, foi exibido nos Estados Unidos em 1973, mostrando o processo de divórcio 

de um casal e a descoberta da homossexualidade de um dos filhos. No Brasil, “No limite” foi 

a primeira produção de reality-show, exibido no ano 2000 pela Rede Globo. Tratava-se de 

uma adaptação do programa americano Survivor, em que são impostas provas de resistência 

aos participantes, vivendo em uma floresta ou outro ambiente de difícil adaptação. A partir 

daí, vários outros modelos de reality-shows foram incorporados à programação televisiva 

brasileira. Podemos citar alguns: “A Casa dos Artistas”, exibido pelo SBT, com temporadas 

entre 2001 e 2004, no qual jovens artistas desconhecidos disputavam diariamente um papel 

em uma telenovela da emissora. “Ídolos”, exibido inicialmente pelo SBT e hoje sob os 

domínios da Rede Record, o qual busca revelar um talento da música brasileira. O “Big 

Brother Brasil”, cujos direitos pertencem à Rede Globo, é o grande sucesso dos reality-shows 

no Brasil, segue para sua décima quarta temporada.  “A Fazenda”, da Rede Record, lançado 

em 2009, é uma adaptação de um modelo sueco, no qual celebridades convivem confinadas 

em um ambiente rural, disputando um prêmio em dinheiro.  E o mais recente reality-show: 

                                                           
9
 O infotainment é um neologismo formado na língua inglesa pela junção/superposição dos termos informação e 

entretenimento. Áreas até então distintas na produção cultural, informação e entretenimento vêm cada vez mais 

se interligando. Os produtos informativos incorporam recursos narrativos, dramáticos e audiovisuais antes 

restritos ao entretenimento, da mesma forma que os produtos voltados para diversão absorvem características 

informativas na tentativa de passar mais credibilidade ao conteúdo (GUTMANN; SANTOS; GOMES; 2008).  
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“The Voice Brasil”, da Rede Globo, exibido em 2012 e com segunda temporada em outubro 

de 2013, cujo objetivo é revelar cantores nacionais.  

 Além da rápida identificação do público com os participantes em atividades banais, o 

grande trunfo dos novos gêneros da TV-realidade é a capacidade de integração com outras 

plataformas midiáticas. Nunn (2009) mostra que os reality-shows incorporam elementos 

interativos, principalmente no âmbito da internet – votações online, webistes sobre o 

programa, vídeos exclusivos, enquetes, blogs e comunidades de fãs – como também da 

telefonia celular – com os torpedos de promoções, novidades e votações; além da 

possibilidade, bem explorada pelo Big Brother Brasil, da integração com a televisão fechada, 

com a transmissão ininterrupta do programa com o pacote pay-per-view
10

. Desta maneira, as 

mídias digitais associadas à televisão garantem uma audiência mais participativa, capaz de 

criar seu próprio conteúdo, quebrando, como já vimos com Giddens (2002), as barreiras 

espaço-temporais.  

 Em termos de produção, os programas da TV-realidade tendem a ser mais coercitivos 

e menos custosos se comparados à produção de gêneros da ficção. A construção de cenários, 

figurinos, roteiros, contratação de equipe de filmagem especializada e de atores profissionais 

acabam por encarecer a produção dos gêneros de ficção. Enquanto que, para os reality-shows, 

normalmente é utilizado um espaço único de confinamento, câmeras escondidas e “atores” da 

vida real. Além do mais, a presença de patrocinadores é bastante expressiva nos reality-

shows, e permite o barateamento ainda maior no processo de produção para as emissoras 

brasileiras.  

 Na programação da televisão contemporânea, enfatiza-se o entretenimento, a busca 

pelo prazer, por meio de uma grade programática diversificada, capaz de atender a diferentes 

públicos. A identificação com os públicos é alcançada, dentre outras maneiras, por uma 

reorganização do global para o doméstico, assim como pela valorização do indivíduo comum 

em seu dia a dia. A ênfase dada ao indivíduo na televisão é traduzida pela exposição da 

intimidade de famosos e comuns, pela mobilização emotiva por meio de melodramas e 

situações que suscitam compaixão e, por fim, pela valorização da experiência privada. Dessa 

forma, a televisão reafirma sua força, sua capacidade de adaptação, se alimentando de outras 

mídias, e se aproxima do cotidiano em um diálogo constante com a vida social. 

                                                           
10

 Em tradução literal o termo significa “pague para ver”. O nome é dado a um sistema no qual os 

telespectadores podem adquirir uma programação específica. Essa programação é exibida ao mesmo tempo a 

todos que a compraram, diferenciando-se de programação por demanda, que permite ao usuário assistir à 

programação quando quiser. Os programas pay-per-view são geralmente oferecidos por uma operadora de 

televisão fechada, a partir de cobrança de uma taxa adicional por sua exibição. 
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1.5 “Se Ela Dança, Eu Danço” 

 

 Face ao contexto apresentado anteriormente, no presente estudo privilegiamos a 

análise de um reality-show intitulado “Se Ela Dança, Eu Danço”
11

, para analisar a relação do 

indivíduo com o corpo nas sociedades contemporâneas. O estudo do corpo na mídia pode nos 

apresentar pistas sobre essa relação, até que ponto ela é reforçada ou propriamente criada 

pelos meios em sua programação. O programa é uma adaptação do So You Think You Can 

Dance, exibido inicialmente nos Estados Unidos pelo canal pago FOX. A primeira temporada 

iniciou-se em 20 de julho de 2005, chegando à décima edição em maio de 2013. A franquia 

foi criada por Simon Fuller
12

 e Nigel Lythgoe
13

, os mesmo produtores do American Idol. 

 Na primeira etapa do programa, processos seletivos abertos são realizados em várias 

cidades americanas, que recebem desde profissionais da dança, amadores talentosos até 

candidatos sem nenhuma habilidade. Os juízes, especialistas, ficam incumbidos de avaliar as 

habilidades e a personalidade dos candidatos. Se aprovado pelos juízes, o candidato passa 

para a próxima etapa da competição. A segunda etapa é conhecida como Call Backs, realizada 

na cidade de Las Vegas. Lá, uma nova seleção é feita até que se cheguem aos vinte melhores 

finalistas. Ao longo de vários programas, esses finalistas, divididos em duplas, apresentam-se 

aos jurados com diferentes estilos de dança, que vão desde os ritmos elegantes de escolas 

europeias até tendências africanas e latinas. A escolha aleatória dos ritmos para cada 

participante exige que os dançarinos sejam capazes de se adaptar rapidamente às novas 

técnicas corporais. Além do treino extensivo, a convivência dos participantes também é 

mostrada ao longo do programa, que tem duração de cerca de duas horas. Ao final de cada 

semana, o dançarino e a dançarina mais fracos na visão dos juízes são eliminados da 

competição. À medida que o programa avança, a nota dos juízes é acrescida da votação dos 

telespectadores – por telefone, internet ou torpedo. Toda a competição gira em torno de um 

prêmio, que varia a cada temporada, e da possibilidade de ascensão na carreira de dançarino. 
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 O programa, por se tratar de uma competição de dança, também pode ser chamado de game show. Porém, a 

fim de facilitar o estudo, optou-se pela nomenclatura reality-show. 
12

 Simon Fuller é um empresário e produtor musical, que nasceu em 1960 na Inglaterra. Ele foi responsável pelo 

gerenciamento de carreira do grupo Spicy Girls e da produção do sucesso Holiday de Madonna, entre outros 

importantes trabalhos. No início dos anos 2000, com a criação da franquia de televisão Idols, exibida pela 

primeira vez no Reino Unido sob o nome de Pop Idol, Fuller tornou-se uma personalidade de televisão. Hoje ele 

é reconhecido pela criação de várias franquias televisivas de sucesso, além de gerenciar a carreira de várias 

personalidades.  
13

 Nascido em 1949 na Inglaterra, Nigel Lygthgoe tornou-se um importante diretor e produtor de televisão e 

cinema. Além de diretor, Lyghtoe também é bailarino e coreógrafo de formação, tornando-se juiz técnico de 

programas como Popstars. Em parceria com Simon Fuller, ele ganhou destaque na produção de outros reality-

shows com repercussão mundial, como American Idols e So You Think You Can Dance.      
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 Segundo Dana Heller (2009), a venda da franquia para emissoras de televisão do 

mundo todo é anunciada durante a transmissão ao vivo da final da segunda temporada. O 

programa chegou a ter versões israelense, turca e norueguesa. Para a autora, 

independentemente do país e adaptações regionais, em todos os casos está presente a tríade: 

performance, imagem e exposição.  

 No Brasil, o SBT estreou a primeira temporada do programa em 5 de janeiro de 2011, 

sob a direção de Ricardo Montoanelli, diretor de diversas novelas e séries do SBT desde 2001, 

como por exemplo: “Chiquititas”, “Carrossel”, “Casa dos Artistas” e “Astros”. A 

apresentação do programa foi feita por Lígia Mendes e Beto Marden, apresentadores da 

emissora desde o programa “Ídolos”, em 2006. Como prêmio, os R$ 200 mil em barras de 

ouro para o vencedor configuraram a maior quantia da América Latina para uma competição 

do gênero. Na fase das semifinais, além do prêmio em dinheiro, os apresentadores anunciam 

também a participação do vencedor como artista convidado na abertura do Festival de Dança 

de Joinville
14

. Conforme declaração do diretor, “o objetivo maior do programa é popularizar a 

dança para todos os públicos. Do balé clássico ao street dance, a dança é uma expressão 

artística que deve ser apreciada” (SOBRE, 2013). Inicialmente, foram 10 mil inscritos pelo 

site do programa. Desses, quase mil tiveram a oportunidade de se apresentar para os jurados, 

dos quais 70 foram selecionados para fase seguinte. Nas semifinais, eles foram expostos a 

diversas batalhas e coreografias diferenciadas até que somente os sete melhores avançaram 

para a final, depois foram reduzidos a cinco, até chegarem aos “TOP 3” da competição.  

 O programa foi exibido às quartas-feiras, às 20 horas, o que é considerado um horário 

nobre da televisão brasileira em função do tipo de público e dos índices de audiência. 

Diferentemente da versão americana e como forma de adaptação ao público brasileiro, aqui, o 

programa possuía duração de cerca de 50 minutos. No Brasil, os telespectadores não estão 

acostumados a dedicarem 2 horas de seu dia para assistir a um único programa televisivo. Por 

isso, a diminuição no tempo do reality-show acarretou na não demonstração dos ensaios e da 

convivência dos participantes.    

 Os jurados do programa são João Wlamir, Jarbas Homem de Mello e Lola Melnick 

(JURADOS, 2013). João Wlamir, ator, bailarino, diretor e coreógrafo, faz o papel do 

carrasco, extremamente preocupado com a técnica e a forma física. Ele tem formação clássica 

                                                           
14

 O Festival de Joinville, em Santa Catarina, é o maior festival de dança do mundo em número de participantes, 

chegando a ser citado no Guinness Book de 2005. Ele é realizado anualmente e em 2012 completou 30 anos de 

atividade. Além da mostra competitiva, o festival reúne professores e bailarinos de diversas modalidades para 

cursos, oficinas, palestras e debates, com um público superior a 200 mil pessoas e 170 horas de espetáculo 

(INSTITUCIONAL, 2013). 
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pelo Teatro Municipal do Rio de Janeiro, é criador e diretor do grupo de dança D.C, já foi 

jurado de competições do Festival de Joinville e do Carnaval do Rio de Janeiro. Jarbas 

Homem de Mello é cantor, ator, bailarino e coreógrafo. Especializado em dança flamenca, 

atuou na montagem brasileira dos musicais “Rent”, “Les misérables”, “Grease”, “O Fantasma 

da Ópera” e “Zorro”. Como jurado, Mello dá maior enfoque ao espetáculo como um todo e à 

energia dos dançarinos. Lola Melnick é da Ucrânia, onde iniciou seus estudos de dança. Na 

França, participou de competições de dança de salão. No Chile e na Argentina, trabalhou 

como modelo e apresentadora de televisão. No programa, ela faz o papel de jurada 

conciliadora, mas preocupada com o esforço dos participantes. 

 Ainda em agosto de 2011, o SBT apresentou a segunda temporada do programa, 

seguindo os mesmos padrões da primeira. Porém, como a emissora já enfrentava problemas 

judiciais por causa da utilização da música homônima do cantor e compositor carioca Mc 

Leozinho
15

, a temporada foi encurtada. A música “Se Ela Dança, Eu Danço” seria a canção 

tema do programa, mas o cantor entrou com ação contra a emissora, defendendo os direitos 

autorais de sua obra. Segundo uma matéria publicada por Felipe Carvalho (2011) no sítio “O 

Fuxico”, a música teria sido apropriada pelo programa sem sua autorização. Por causa do 

impasse judicial, durante a primeira temporada a música somente é exibida três vezes no 

encerramento do episódio. Mas no início de 2012, durante a exibição da segunda temporada 

do programa, a emissora conseguiu uma liminar da Justiça para seguir as exibições na íntegra 

(ADNEWS, 2013).  

 Tomar como objeto de estudo o reality-show “Se Ela Dança, Eu Danço”, entendendo-

o como uma fórmula adaptável que obteve muito sucesso em outros países, é buscar 

compreender sua aceitação e adaptabilidade na sociedade brasileira. O estudo da dança no 

Brasil, principalmente da dança ligada à cultura da mídia e aos novos gêneros televisivos 

como os reality-shows, é um caminho ainda pouco explorado. Como defende Kellner (2001, 

p. 14), “entender o porquê da popularidade de certas produções pode elucidar o meio social 

em que elas nascem e circulam”. Portanto, este trabalho visa analisar o programa “Se Ela 
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 Mc Leozinho é o nome artístico de Leonardo Freitas Mangeli de Brito, carioca nascido em 1977. Com a 

música “Se Ela Dança, Eu Danço”, o artista se tornou fenômeno no Brasil como compositor e cantor de funk 

melódico, lançando seu primeiro CD de mesmo nome em 2006 pela Universal Music. Segundo o perfil de Mc 

Leozinho publicado pela revista “Veja” em 10 de maio de 2006, ele escreveu a música após uma festa em 

Niterói, na qual uma mulher morena chamou a atenção de todos com a uma dança sensual ao som de música 

eletrônica. A cena da festa deu origem à música, que teve grande aceitação nas rádios cariocas, se tornou um dos 

toques para telefones móveis mais baixados, com mais de 50 mil downloads em abril de 2006 e depois ganhou as 

pistas de dança em todo o país. Antes de se tornar cantor, Leornardo Brito era “chapeiro” em uma padaria no 

Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Em 2009, o artista participou do reality-show “A Fazenda 2”, exibido pela 

Rede Record. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/vejarj/100506/perfil.html>. Acesso em: 05 de out. 2013. 

http://veja.abril.com.br/vejarj/100506/perfil.html
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Dança, Eu Danço”, levando em consideração as novas relações espaço-temporais, a 

convergência midiática e principalmente, a resignificação do indivíduo e do corpo em meio à 

era da visibilidade e vigilância na sociedade brasileira contemporânea. 
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CAPÍTULO 2 - “EU”, CORPO E MOVIMENTO 

 Muito além das mudanças tecnológicas vividas ao longo dos séculos XIX e XX, as 

relações sociais, o entendimento do “eu”, do corpo e do movimento também se tornaram 

pauta de estudos em diferentes campos de conhecimento. A passagem das sociedades 

disciplinares para as sociedades de controle modificam as relações interpessoais e de trabalho, 

interferem na noção de vigilância e redefinem o entendimento do corpo do indivíduo. O que 

antes era privado, internalizado, ganha liberdade e se confunde com o espaço público. O 

controle, outrora exercido por poucos e de forma unilateral, desloca-se para uma 

multiplicidade de indivíduos e organizações. O corpo e o movimento, anteriormente restritos 

a poucas formas de expressão como o balé clássico, ganham contornos mais livres em meio às 

novas possibilidades de apresentação da dança contemporânea. Desejos e impulsos, antes 

reprimidos, passam a ser valorizados em uma releitura contemporânea do indivíduo.  

 Nesse segundo capítulo, buscaremos compreender a constituição da subjetividade, no 

que se refere à relação com o corpo, o movimento e ao controle social. A compreensão na 

mídia das relações de visibilidade e vigilância contemporâneas é requisito indispensável para 

o entendimento do discurso de copo no programa “Se Ela Dança, Eu Danço”. 

 

2.1 Sociedade de controle e cultura somática 

 Michel Foucault (1983) analisa as relações de poder nas sociedades do século XIX em 

sua obra “Vigiar e Punir”. No que ele intitula aparelho disciplinar panóptico, a clausura é 

determinada por uma hierarquia, em forma de torre central, sob a qual o detento é submetido a 

um controle permanente de visibilidade. Assim, no aparelho disciplinar panóptico, o controle 

ultrapassa os limites corporais; todo o indivíduo é submetido ao poder, que é recebido de 

forma quase inconsciente. Como bem define Fernanda Bruno (2004) em análise da obra de 

Foucault, a vigilância panóptica busca o olho perfeito, eficaz no controle e econômica em seu 

exercício, produzindo uma vigilância ininterrupta e total. Nesse regime de visibilidade e 

controle, a subjetividade interiorizada é impelida à autovigilância, em um jogo de sombra e 

luz, opacidade e transparência, que garantem a eficiência do olho central. Ou seja, o olhar do 

outro acaba por constituir um olhar sobre si, fazendo com que o indivíduo observe seus 
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próprios pensamentos, desejos e paixões. Desde a modernidade
16

, o modelo disciplinador 

exerce influência na relação do indivíduo consigo mesmo, ancorado num processo de 

identificação mais do que de coerção.  

 Nas sociedades contemporâneas, invadidas pelos aparatos tecnológicos de informática, 

o indivíduo ganha uma identificação de ordem numérica. As diversas senhas que o distinguem 

de outrem, números de matrícula, códigos que permitem ao indivíduo acessar diversos 

sistemas são exemplos de como o reconhecimento de um indivíduo diante da massa ganha 

novos contornos. Se anteriormente a assinatura individual e um único número de matrícula 

eram suficientes para diferenciar os indivíduos, hoje, os códigos digitais são mais expressivos 

que a própria assinatura. Os indivíduos se tornam “dividuais”, como Gilles Deleuze (1990, p. 

3) define, em uma clara referência ao sistema de computadores. Ou seja, mesmo que haja a 

identificação do “eu” no sistema, trata-se de uma identificação sem rosto, sem 

individualidade, usada para compor categorias de indivíduos.  

 Deleuze (1990) foi um dos primeiros pesquisadores a diferenciar sociedades 

disciplinares dos séculos XVIII e XIX, das sociedades de controle da contemporaneidade. O 

filósofo francês, embasado nos estudos de Foucault, nos mostra que os indivíduos dos séculos 

XVIII e XIX circulavam por ambientes de confinamento por excelência. Família, escola, 

quartéis e hospitais se baseiam no modelo prisional, em que é possível identificar, a partir da 

hierarquia social, o mecanismo disciplinar e a quem ele se dirige. Por exemplo, nas usinas, o 

chefe é responsável pela vigilância de seus trabalhadores e os sindicatos mobilizam a 

resistência em massa. Após a Segunda Guerra Mundial, as mudanças estruturais de produção 

e as novas mídias começam a abrir espaço para as sociedades de controle. Os 

enclausuramentos criados pelas diversas instituições do passado se dissolvem de modo que o 

controle torna-se mais disperso, porém não menos efetivo. Voltando ao exemplo da usina, nas 

sociedades de controle, a própria rivalidade entre os indivíduos, pela conquista de um novo 

cargo ou um salário superior, faz com que os próprios indivíduos exerçam constante 

vigilância entre si.  

 A sociedade de controle também pode ser observada a partir da televisão 

contemporânea. Nas casas de confinamento dos reality-shows como “Big Brother Brasil” e 

“A Fazenda”, por exemplo, o enclausuramento e a falta de contato com o mundo exterior são 

                                                           
16

 Fabíola Calazans (2013) define a modernidade como o momento histórico e epistemológico vivido pela 

Europa nos séculos XVIII e XIX. Segundo a autora, na modernidade “as sociedades burguesas urbanas 

constituíram seus espaços privados e íntimos, o que instaurou um modo de organização sustentado no valor da 

vida privada, em detrimento do enfraquecimento da vida pública, em função da queda do Antigo Regime” 

(CALAZANS, 2013, p. 148).   
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a essência do jogo. O controle e a vigilância não poderiam ser apresentados de forma mais 

explícita do que por meio das câmeras de filmagem ininterrupta, bem como pela competição 

cotidiana com os outros participantes e pelo voto dos telespectadores. Curiosamente, o 

controle que outrora era temido, hoje é almejado por milhares de brasileiros. No reality-show 

“Se Ela Dança, Eu Danço”, os participantes são submetidos a rigorosas rotinas de ensaio, mas 

podendo manter contato com o mundo exterior sem terem suas vidas filmadas o tempo todo. 

Ainda que as relações de vigilância pareçam mais sutis, a exposição em cadeia nacional e a 

luta pelo prêmio garantem um estado de alerta e vigilância constantes. Por que estariam os 

indivíduos contemporâneos ambicionando se expor a esses dispositivos de vigilância?          

 Nesse contexto, o marketing é entendido por Deleuze como importante instrumento de 

controle social na atualidade. No sentido de que o marketing é responsável pela determinação 

de padrões que devem ser seguidos e o que deve ser consumido, em uma lógica da venda. O 

capitalismo passa a ter seu foco mais no produto que nos meios de produção. Com formas de 

controle exercidas em curto prazo, ainda que seus efeitos sejam sentidos de forma contínua. 

Como exemplificação, podemos citar a avaliação continuada nas escolas da 

contemporaneidade, nas quais os alunos não são expostos a uma prova única de 

conhecimento, um rito de passagem para o ano seguinte; mas passam ao longo de ano letivo 

por diversas avaliações que, em doses homeopáticas, dão o resultado final. Diante desse 

quadro, o filósofo entende que a medicina não é mais entendida como um recurso fim para a 

manutenção da vida. Isso porque o controle da saúde é feito com base na prevenção, ao longo 

do tempo, de forma que o indivíduo não deixa de ser vigiado por ele mesmo e por seus 

médicos.    

 Na atualidade, tendo em vista as tecnologias da comunicação, o indivíduo comum é 

alvo da visibilidade, porém com um novo modelo de subjetividade alterdirigida. Na 

interpretação da obra de Mathiesen, Bruno (2004) mostra que, no modelo atual do controle 

sinóptico, a visibilidade se inverte do indivíduo comum para mais uma vez se voltar para os 

detentores do poder. Agora, porém, “brilham não mais os reis e a corte, mas celebridades e 

popstars do mundo televisivo” (BRUNO, 2004, p. 113). A visibilidade hoje não é um direito 

restrito às celebridades, mas um espetáculo dos anônimos. Outra diferença consiste na relação 

com o espaço físico. O poder que outrora era exercido como base nas estruturas 

hierarquizadas, atualmente é feito de forma virtual, uma vez que o alvo e o controlador estão 

em constante movimento. O controle não se dá mais pela coerção, pois induz as pessoas à 

vigilância, a partir de uma “instituição virtual fixada” (SANTOS, 2011, p. 22) que permeia o 
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imaginário dos indivíduos. Na contemporaneidade, cada um pode ser seu próprio vigia assim 

como estabelecer constante vigília na sociedade em que está inserido. 

 Herdeira de princípios da administração moderna, como eficiência, velocidade, 

controle e coordenação, a vigilância contemporânea “também é cada vez mais imanente aos 

processos contemporâneos de entretenimento, sociabilidade e comunicação” (BRUNO, 2005, 

p. 01). Esse cruzamento entre vigilância e espetáculo pode ser observado na proliferação dos 

reality-shows, fotologs, blogs e em redes sociais. A vigilância fica atrelada a certo voyeurismo 

e exibicionismo. Ainda que alguns aparatos, como os telefones móveis com câmeras, não 

sejam prioritariamente pensados como dispositivos de vigilância e controle, passam a ser 

usados como tal. Constitui-se uma “estética do flagrante” (BRUNO, 2005, p. 08), como 

resultado de um olhar amador, registrado pelas novas tecnologias. Essa captura despretensiosa 

do cotidiano permite ao indivíduo comum estabelecer funções policiais, jornalísticas e 

libidinais. Assim, o flagrante improvisado do incomum, do risível e do inesperado da vida 

cotidiana mescla a intencionalidade da vigilância com o entretenimento e o prazer. Na 

televisão e na internet, multiplicam-se exemplos dessa vigilância constantemente voltada para 

o entretenimento, por meio de quadros criados para expor o cômico, como pegadinhas, 

tombos, erros que atores cometem nas gravações de cenas, entrevistados que cometem erros 

de português grosseiros, jornalistas que erram os textos ou têm uma crise de riso ao vivo, por 

exemplo. No sítio do programa “Se Ela Dança, Eu Danço” é possível encontrar edições 

exclusivas desse tipo de flagra – dos tombos, dos jurados discutindo, dos dançarinos caindo 

durante os ensaios. Ou seja, a produção aproveita-se dos flagras risíveis para criar um 

conteúdo especial para a internet, que pode ser revisitado quantas vezes o consumidor quiser.   

 Por sua relação estreita com as tecnologias comunicacionais e com o entretenimento, o 

modelo sinóptico consegue manter as relações de coerção e correção encobertas pela máscara 

sedutora do marketing. As mensagens publicitárias reforçam a possibilidade de escolha entre 

modelos sociais, estilos de vida e até da exibição do banal nas telas, dando a ideia de que 

todos podem estar nas telas. Os reality-shows são exemplos dessa relação de poder e 

visibilidade. Quando os indivíduos escolhem se expor nas mídias sociais ou nos reality-

shows, estando sujeitos ao julgamento de qualquer pessoa que tenha acesso ao material, 

percebe-se que hoje a subjetividade dos indivíduos é concebida a partir da exteriorização de 

sua intimidade. No “Se Ela Dança, Eu Danço”, existe uma escolha consciente pela exposição 

diante dos jurados. Os candidatos almejam ficar expostos, não somente ao julgamento da 

banca de experts, mas ao olhar do telespectador nacional, mesmo sabendo que existe a 

possibilidade de enfrentarem duras críticas e humilhações. O mais curioso, talvez, seja o fato 
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de a maioria dos participantes já trabalharem com dança fora do programa. Para eles, contudo, 

a visibilidade nas telas da televisão nacional é entendida como um degrau para o sucesso, uma 

reafirmação de sua subjetividade e de seu trabalho como dançarino. Alguns participantes 

afirmam que dançar é sua forma mais íntima de expressão para o mundo. Logo, uma pergunta 

se imprime: de que forma, a exposição da intimidade desses participantes em rede nacional 

pode reforçar ou reconfigurar a construção de suas subjetividades? Da mesma forma, se 

entendermos a dança como uma expressão da individualidade e personalidade de cada 

participante, percebe-se que no programa o foro íntimo do indivíduo fica explicitado diante do 

olhar do outro. Portanto, esse indivíduo perde seu refúgio da autenticidade e do secreto. Para 

Paula Sibilia (2008, p. 9), com a era da informação e seu estouro de criatividade, teria 

chegado a “hora dos amadores”, na qual eu, você e todos nós seríamos expostos. Para a 

autora, além do “faça você mesmo” a contemporaneidade apela para o “mostre-se como for”, 

em um espetáculo de práticas confessionais que pode ser denominado como o “show do eu” 

(SIBILIA, 2008, p. 27). 

 Devemos nos atentar também para o caráter de ver adiante, de prever, com que se 

estabelecem as relações de poder. Como vimos em Deleuze, no caso da medicina, a 

tecnologia computacional é usada para o cruzamento de dados, análise de perfis, tanto para 

prevenir doenças e conter avanços ou exaltações quanto para incitar comportamentos de 

consumo (remédios, atividades físicas, exames computadorizados, alimentação diferenciada). 

A partir das bases de dados, criam-se categorias e contextos de indivíduos que devem ser 

“pessoalmente vigiados, cuidados, punidos ou seduzidos” com base em sua faixa etária, 

hábitos de consumo, dados genéticos e criminais (BRUNO, 2004, p. 116). A nova lógica do 

capitalismo voltada para o produto favorece a vigilância dos indivíduos consigo mesmos e 

deles para com os outros. Trata-se de um “olho público”, imediato, coletivo e anônimo, 

responsável pela ilusão de uma vigilância democrática da opinião (BRUNO, 2005, p. 59). O 

estabelecimento da maneira como devem se comportar e agir se enquadra nas categorias 

determinadas pelo cruzamento dos dados de um sistema “dividualizante”, como explicitado 

por Deleuze.   

 Jurandir Freire Costa (2005), à luz de Walter Benjamin, mostra que na modernidade o 

sujeito abandona sua posição de narrador de experiências e espectador de uma aura de arte. 

Torna-se o autor de histórias únicas e consumidor de uma arte marcada pela reprodutibilidade 

técnica. Assim, para o autor, as instituições tradicionais – trabalho, família e religião – veem 

sua credibilidade abalada pelos ideais de felicidade sensorial e da vida como entretenimento. 
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A conquista do Estado laico priva os indivíduos da transcendência, deixando-os à mercê do 

catastrofismo propagado pelas mídias – doenças, violências e injustiças.  

 Sobre o consumismo e o culto ao corpo, Costa alerta ainda para a expansão dos 

saberes nos domínios do corpo. Novas técnicas médicas, os avanços das ciências biológicas e 

até mesmo a incorporação das espiritualidades asiáticas no ocidente corroboram para uma 

nova percepção corpórea. As espiritualidades asiáticas, segundo o autor, ganham espaço no 

ocidente pela maior complacência com que entendem o estilo de vida competitivo e 

consumista, abominados pela religiosidade judaico-cristã. Se por um lado, os cuidados com o 

corpo tendem à obsessão e aos exageros, por outro, “pudemos nos tornar mais sensíveis à 

ideia de que „para corpos diferentes, felicidades diferentes‟” (COSTA, 2005, p. 19). Dessa 

forma, a nova norma biológica permite aos indivíduos o envelhecimento, não mais como uma 

sobrevivência, mas garantindo a adaptabilidade à felicidade pessoal e ao convívio em 

sociedade.  

  Nos domínios do corpo, os estudos do cérebro, principalmente no tocante ao 

diagnóstico por imagem, parecem ser os mais intrigantes, sendo cada vez mais utilizados na 

tentativa de compreender o indivíduo contemporâneo. Em uma análise do filme “Brilho 

eterno de uma mente sem lembranças”, Maria Cristina Franco Ferraz (2010, p. 135) perpassa 

a problemática causada pela centralidade que o cérebro ganha nas sociedades 

contemporâneas, enfatizando que a subjetividade atual remete à materialidade do cérebro: 

“fenômenos antes associados à vida „espiritual‟, interior, psicológica e psíquica”. As 

tecnologias médicas que permitem a captação de imagem digital do cérebro humano iludem 

quanto à verossimilhança dos dados encontrados nesse tipo de mapeamento cerebral. Além 

disso, os indivíduos têm seu “eu” minimizados em função de seu cérebro. Há um notório 

esvaziamento do ser em seu conjunto corpo e mente, em virtude das respostas rápidas e do 

horror ao sofrimento, provocados pelas pesquisas no campo das neurociências e que reforçam 

a busca pela previsão e controle.  

 Assim, os autores apresentados reforçam o conceito de uma personalidade somática 

predominante nos dias de hoje. Para Costa (2005), o sentimento de identidade é agora baseado 

no narcisismo e no hedonismo. Ou seja, o indivíduo tem como pontos de partida a chegada o 

cuidado consigo mesmo, com seu corpo. Torna-se indiferente a objetivos extrapessoais e ao 

compromisso com os outros. A personalidade somática inventa um novo modelo de 

identidade, a “bioidentidade” (COSTA, 2005, p. 190), na qual a felicidade é definida pelo 

corpo, seus sucessos e fracassos – esses creditados à genética deficiente. Portanto, trata-se de 

uma personalidade baseada na imagem social do corpo, esse entendido como mero suporte do 
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caráter ou da subjetividade individual. No reality-show “Se Ela Dança, Eu Danço”, o sucesso 

corporal é testado tanto em relação à sua forma física como na capacidade de desenvolver 

diferentes habilidades de dança. Por isso, para os participantes, ganhar o programa representa 

um reforço de suas qualidades e a possibilidade de ascensão na carreira a partir do título de 

melhor bailarino do Brasil, tudo isso diante da exposição na televisão aberta nacional.   

 Uma contradição presente na personalidade somática que deve ser apresentada é a 

relação com a alteridade. Da mesma forma hedonista com que Costa (2005) define a nova 

personalidade, ele mostra que o cuidado com o corpo também necessita do reconhecimento do 

outro para ser efetivo. Nossos valores, nosso ideal de eu, devem ser aprovados por outros 

indivíduos. Estabelece-se uma “desconfiança persecutória”, uma vez que quando se sente mal, 

o indivíduo vê no outro o acusador vigilante. Além disso, o corpo se torna uma vitrine 

compulsória de vícios e virtudes, sempre abertas para o olhar e julgamento alheio. A televisão 

configura-se como uma das principais mídias na qual são apresentadas as diversas formas de 

culto ao corpo. Nesse sentido, o discurso midiático também tem seu peso de reconhecimento, 

muitas vezes nos apresentando um ideal corpóreo que deve ser seguido sem levar em 

consideração as especificidades físico-emocionais de cada indivíduo.  

 Além da centralidade do corpo, a cultura somática evidencia a moral do espetáculo. 

Em “Sociedade do espetáculo”, Guy Debord (2002) define a sociedade contemporânea como 

um desfile de imagens, no qual é determinado o que merece atenção ou admiração dos 

indivíduos. Portanto, a felicidade e o sentido da vida são aprendidos por intermédio da mídia, 

pois “o mundo filtrado pela mídia deixa de ser um fato incontestável” (COSTA, 2005, p. 

229). O que o autor deixa claro é que, apesar dos efeitos nefastos da lógica do espetáculo, a 

mídia não impede as reações contra-alienantes sozinha. É o incentivo à imitação dos modelos 

midiáticos que torna os indivíduos comuns personagens da cultura somática, no sentido em 

que passam a buscar a aparência corporal idealizada e prestigiosa. Os indivíduos se tornam 

personagens efêmeros na sociedade do espetáculo, sendo convidados a escolher quem 

gostariam de encarnar e viver livremente. Nesse sentido, a atualização tecnológica permite 

que os participantes abandonem “seu velho e desgastado eu” (SIBILIA, 2004, p. 254), 

mudando radicalmente a aparência por meio de intervenções cirúrgicas. Aqui, abrem-se 

espaços para os distúrbios e excessos em busca do corpo ideal. Afinal, o corpo na tela deve 

ser prestigioso.  

 Nos bastidores da dança clássica, desde muito tempo impera a exigência de um 

modelo corpóreo muito específico, magro e longilíneo. Ainda que hoje, com a dança 

contemporânea e a dança de rua, exista um discurso de uma dança dita democrática, acessível 
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a todos e que abrange suas diversas modalidades, a questão de corpo é muito estigmatizada 

em competições profissionais. Em “Se Ela Dança, Eu Danço” não é diferente. João Wlamir, o 

jurado com maior formação clássica, sempre leva em consideração a apresentação física dos 

participantes, dando preferência àqueles que se encaixam ao perfil considerado ideal. Mesmo 

que a dança profissional tenha ganhado mais espaço de representação na mídia, por meio de 

diferentes formatos de reality-shows, a construção sociocultural dessa forma artística está 

ainda arraigada pelas exigências de um corpo magro, flexível, versátil e jovem. Uma questão 

importante para se analisar no programa é: até que ponto o modelo corpóreo é definidor do 

desempenho de um candidato em uma coreografia? E até que ponto os participantes estão 

dispostos a se adequarem a esse padrão? Por hora, cabe entendermos que a mídia, na cultura 

do espetáculo, enaltece determinados modelos de corpo, os quais são apresentados e 

representados por tipos prestigiosos.              

 O espetáculo contemporâneo legitima a existência íntima e cotidiana com sua própria 

espetacularização. Para Bruno (2004b), na sociedade do espetáculo contemporâneo, a 

subjetividade não exterioriza uma interioridade do indivíduo. A subjetividade é, de fato, 

constituída “no ato mesmo de fazer visível ao outro, portanto como exterioridade” (BRUNO, 

2004b, p. 13). Assim sendo, o que era de ordem privada – a intimidade – passa por um 

movimento de publicização.  

 A televisão contemporânea tem acompanhado esse processo de publicização, a partir 

de uma grade programática que garante maior exposição de indivíduos comuns ou mesmo da 

apresentação de personalidades em atividades cotidianas. Por exemplo, no programa 

“Estrelas”, apresentado por Angélica aos sábados na Rede Globo, ela convida um artista 

famoso para entrevista, que pode acontecer durante um café da manhã na padaria ou na 

durante a compra de alimentos em uma feira. Em outro quadro do mesmo programa, os 

artistas são convidados para cozinhar sua especialidade, revelando todos os segredos da 

receita. Nos reality-shows acontece o movimento contrário, é o indivíduo comum que tem sua 

intimidade publicizada. No “Se Ela Dança, Eu Danço”, a maioria dos candidatos é 

profissional de dança, como coreógrafos, bailarinos e/ou professores. Mesmo assim, almejam 

a aparição no programa para consolidar sua carreira e ter o reconhecimento nacional. O 

formato, contudo, não fica restrito a mostrar as habilidades de dança dos participantes. A 

edição do programa utiliza-se de dramas pessoais de alguns candidatos para criar suspense e 

aumentar a audiência. No episódio apresentado dia 2 de fevereiro de 2011, no SBT, Mickael 

Ramos, de Petrópolis, Rio de Janeiro, participa da audição diante dos jurados. Quando vão 

apresentar o bailarino, é mostrado um vídeo feito em sua casa, tomada pela enchente que 
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havia acontecido em janeiro do mesmo ano. Com uma música dramática, o clima de 

superação e vitória é reforçado pelo depoimento da tia, salva por Mickael Ramos minutos 

antes de a casa ter sido levada pela enxurrada. Esse exemplo, assim como outros mostrados no 

programa, explicita como a televisão contemporânea trabalha a exposição do privado para se 

aproximar do seu público, mais uma vez indicando a relação estreita entre vida social e 

televisão.      

  Cabe ressaltar que a separação entre o público e privado pode ser entendida como uma 

convenção cultural, que em outros tempos e sociedades podem se configurar de diversas 

formas. Como nos mostra Sibilia, nas sociedades industriais e no modo de vida urbano 

burguês dos séculos XVIII e XIX, o espaço público é entendido como um ambiente 

ameaçador. A teatralização dos contatos sociais na esfera pública torna-se desprezível, 

fortalecendo o “eu” interiorizado, centrado no espaço privado e conflitos íntimos. A 

personalidade, portanto, é construída com base no que se faz, e não no que se é (2004, p. 61). 

 Até mesmo em termos de arquitetura é possível verificar essa tendência dos séculos 

anteriores. No início do século XVIII, os quartos privados começam a se impor como um 

requisito fundamental para que o “eu” possa permanecer sozinho e se autoafirmar em sua 

individualidade e intimidade. As cartas e diários íntimos, escritos nos cubículos fechados e 

isolados do espaço-tempo do trabalho, são capazes de expressar com autenticidade a 

interioridade psicológica de cada indivíduo. A escrita é utilizada na busca pelo 

autoconhecimento, por meio do isolamento individual, físico e psicológico, das cobranças e 

tiranias da sociedade e da própria família. Já no século XX, com o surgimento das casas de 

vidro, pode-se entender que a relação com o espaço privado para a construção da 

subjetividade ganha novos contornos. Em seus ensaios de 1930, Walter Benjamin ressalta 

que, além de sua transparência, o vidro é um material liso, “no qual nada se fixa” 

(BENJAMIN apud SIBILIA, 2008, p. 79). A tela da televisão é como esse vidro, que nada 

priva, nada esconde.  

 Hoje, as casas possuem ambientes que podem ser fácil e constantemente modificados, 

deixam de ter seus espaços saturados pelo “eu” do morador – bibelôs, carpetes, cortinas e 

fotografias antigas – para se tornarem ambientes fluidos, flexíveis e minimalistas. O abuso de 

estruturas de vidro, espelhos e telas digitais evidenciam o ambiente escorregadio em que a 

subjetividade contemporânea passa a ser construída. Os muros, antes sólidos e opacos, se 

deixam infiltrar por olhares mediados – pelas webcams, os blogs, as redes de relacionamento, 

as câmeras de vigilância – que por sua vez ressaltam a intimidade e a valorização do auto-

observar. Assim, a subjetividade se torna visível, exteriorizando o privado. Essa adaptação da 
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arquitetura é visivelmente aproveitada em programas televisivos, como talk shows, cenários 

de telejornais e nos reality-shows. Na televisão da realidade, a transparência das casas e o 

caráter escorregadio das personalidades são explorados de forma exacerbada, na constante 

simbiose entre televisão e vida social.  

 O programa “Se Ela Dança, Eu Danço” foi configurado em sua primeira fase em três 

ambientes principais, onde os candidatos ficavam vigiados pelas câmeras. O primeiro deles é 

a sala de ensaio, que reuniam todos os artistas que aguardavam sua vez diante dos jurados. 

Ali, as câmeras podiam captar pessoas dormindo, se aquecendo, repassando a coreografia, 

conversando, roendo as unhas, rezando, etc. Essas imagens foram utilizadas indiretamente na 

montagem do programa, nas aberturas e fechamentos de bloco ou na apresentação de um 

artista específico para o telespectador. O segundo ambiente é o palco, na frente do qual os 

jurados ficavam posicionados para assistir a apresentação. Além de uma câmera frontal, uma 

câmera móvel transitava pelo palco captando detalhes das coreografias. Em alguns casos, uma 

câmera filmava os artistas na coxia
17

, onde eram perguntados sobre o nervosismo e a 

preparação antes de entrar no palco.  

O terceiro ambiente era denominado “geladeira”, uma pequena sala para onde iam os 

bailarinos aos quais os jurados queriam propor um desafio antes de tomar a decisão final. 

Nessa sala, os participantes em espera eram filmados normalmente por uma câmera fixa com 

captação de áudio. Mesmo que eles não tivessem conhecimento, os jurados ficavam sabendo 

dos comentários feitos ali. Por exemplo, o grupo Aline Maia, após apresentar sua coreografia, 

foi enviado para uma pequena sala onde esperariam a proposição de um novo desafio. 

Durante a espera Aline Maia discutia com os outros integrantes do grupo sobre as críticas dos 

jurados, discordando dos critérios avaliados. Após retornarem ao palco, os jurados perguntam 

se ela já tinha falado mal o suficiente deles, cansando um desconforto à dançarina. Ou seja, os 

ambientes repletos de câmeras se mostram bastante escorregadios, captando de forma 

ininterrupta as atividades dos participantes. Mesmo que a exposição seja almejada em busca 

da ascensão profissional, algumas vezes não gostariam de ter sua intimidade exposta. Para a 

segunda fase do programa, o estúdio foi reconfigurado. A bancada dos jurados se tornou mais 

próxima dos competidores. Além disso, o estúdio ganhou um novo elemento de vigilância: a 

plateia. Portanto, as arquiteturas dos ambientes do “Se Ela Dança, Eu Danço” valorizavam a 

exteriorização do privado de forma intensa.   

                                                           
17

 Coxia é o lugar situado na caixa cênica, o palco, mas fora de cena, onde os artistas aguardam sua entrada. A 

coxia fica tampada por diversas cortinas, impedindo o público de ver o que acontece ali.   
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As versões cibernéticas das confissões de si, apesar de serem ainda práticas solitárias 

comparáveis aos diários do passado, “se instalam no limiar da publicidade total” (SIBILIA, 

2008, p. 57). Além disso, a relação entre os leitores tem a distância espaço-temporal 

sensivelmente encolhida, em que as trocas podem ser feitas em tempo real, simultâneo para 

todos os usuários do planeta. Volta-se no tempo, com a noção de uma aldeia, cuja vida 

compartilhada parece impossível preservar segredos. Porém, na atualidade a aldeia global é 

entremeada pelos aparatos tecnológicos, que nunca cessam as trocas de informações e na qual, 

dificilmente se almeja passar despercebido. Atualizações permanentes do conteúdo midiático, 

na tentativa de acompanhar o tempo real da internet, evidencia também um culto a um 

presente perpétuo. O controle do presente e o caráter imediatista, por sua vez, corroboram a 

diminuição da capacidade de lembrar, não raro solapando “a consistência dos eventos, 

colaborando para produzir efeitos de esquecimento” (FERRAZ, 2010, p. 11). 

 O grande fluxo informativo, a intensa pressão por produtividade, a acentuada 

descartabilidade das relações e a privação do processo digestivo – ruminação das 

informações, atividade espiritual do esquecimento defendida por Nietzsche como parte do 

processo de memória – são apontados por Ferraz (2010), como elementos que influenciam 

fortemente no processo de esquecimento na contemporaneidade, uma vez que levam ao curto-

circuito do sentimento de continuidade das vivências. O passado tem esvaziada sua aura de 

explicar o presente e de conceder inteligibilidade ao fluir do tempo, assim, a pretensão de 

totalidade da vida é testada por meio da utilização dos blogs, fotologs, e redes sociais. Expor 

cada momento único da existência na internet é uma tentativa de preservar a história 

individual, ao mesmo tempo em que ela pode ser editada conforme os códigos audiovisuais: 

cortar, colar, acrescentar, clarear, focalizar, aplicar zoom. Dessa forma, a vivência da própria 

inscrição no tempo fica pautada na capacidade dos meios digitais de nos poupar do 

“apavorante esquecimento” porque “somos o que lembramos que somos” (SIBILIA, 2004, p. 

130). Por isso, reforça-se a necessidade de exposição contínua e atualizada de si na rede. É 

tanto uma tentativa de construção da subjetividade pautada no “aparecer”, como a luta 

incansável contra o esquecimento. Assim, a visibilidade nas telas midiáticas é algo tão 

desejável.  

 Ser famoso no passado era conseqüência de alguma posição de destaque social ou 

intelectual: político famoso, atriz famosa, por exemplo. Hoje, as pessoas famosas 

simplesmente o são pela aparição na mídia, mesmo que em nenhum momento tenham 

apresentado características destacáveis. Assim, a criação e a recriação da personalidade é o 

conteúdo primordial dos novos gêneros midiáticos, nos quais “a imagem pessoal é o principal 
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valor de troca” (SIBILIA, 2004, p. 235). Por meio de comentários, fóruns de discussão, 

votações pelo celular e todos os canais de interatividade, legitimam ainda mais a subjetividade 

visível de indivíduos que nem sempre buscam a aprovação alheia, mas, sobretudo, almejam 

ser percebidos, notado nos novos canais mediadores. Logo, a visibilidade se traduz no desejo 

de afugentar a solidão, na qual o olhar alheio torna-se uma presença esperada e acolhedora.  

 A cultura do espetáculo é, portanto, carregada de contradições. Se de um lado, a 

publicização do “eu” é a garantia da construção da subjetividade humana em ato, por outro, o 

“eu” sempre presente na forma de personagens efêmeros, incita o abafamento dos temores 

internos do ser. E nesse sentindo, a invisibilidade e a solidão parecem ser os maiores receios 

da contemporaneidade. Nesse jogo de exposição e ocultação, outro contraste pode ser 

percebido. Ao mesmo tempo em que a publicização do “eu” é um imperativo da mídia na 

atualidade, os indivíduos também utilizam as tecnologias da informação para proteger de 

forma máxima aquilo que diferencia os indivíduos: os dados pessoais e senhas bancárias, 

evitando assim, o acesso de hackers. Existe sempre o medo desse tipo de exposição, pois a 

técnica de proteção se mostra falível.  

 Outro paradoxo está abarcado na relação de se adequar aos modelos estabelecidos pela 

mídia e manter-se autêntico. Os indivíduos são estimulados a copiar os modelos imagéticos, 

principalmente do corpo, exibidos pela mídia. Para tanto, o próprio corpo se torna um objeto 

maleável, suscetível a um campo de incontáveis autocriações. Porém, muito além da mera 

cópia de padrões, a busca pela singularidade “tornou-se um eficaz imperativo das mensagens 

publicitárias e um ingrediente básico da sedução consumista” (SIBILIA, 2004, p. 135). O 

slogan das Lojas Renner S.A., “Você tem seu estilo, a Renner tem todos” é um bom exemplo 

de como a publicidade valoriza essa suposta singularidade de estilos, pois independentemente 

de qual ele seja, será edificado pela marca.  

 Então, o espetáculo da vida contemporânea, repleto de aparentes absurdos, é um 

campo de estudos em amplo desenvolvimento. Não podemos condenar a nova subjetividade 

exteriorizada ou as formas de vigilância pautadas na estética do flagrante, pois seus efeitos 

ainda estão sendo descobertos. Buscamos neste momento compreender de que forma esses 

novos modos de ser e estar na sociedade contemporânea são configurados na produção de 

conteúdos no âmbito midiático, principalmente na programação que valoriza o indivíduo 

comum e a construção em ato. Os reality-shows são, certamente, uma aposta inteligente das 

emissoras de televisão no sentido de se readaptarem às novas tecnologias, aos indivíduos e a 

continuarem a garantir a simbiose com a vida social.    
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2.2 Dança, corpo e movimento 

 

 Dança, como forma de expressão artística é definida por Dionísia Nanni (1989, p. 41) 

como aquilo que “destina-se a provocar o sentimento do belo”. Segundo a autora, a arte é 

decorrente de um contexto sociocultural específico, sendo capaz de estabelecer comunicação 

entre o sujeito artista, o público e o objeto da obra. No caso da dança, constitui-se uma forma 

de expressão e comunicação com linguagem específica, cujo código é uma linguagem do 

movimento. Nessa linguagem da dança, portanto, o corpo estabelece-se como a escrita 

muscular dos sentimentos. Ou seja, o corpo é tanto o meio primordial da manifestação 

artística dançante como um reflexo da estrutura social na qual o artista está inserido. Por isso, 

a dança pode ser compreendida como um processo cultural individual, e no que diz respeito 

ao corpo do bailarino, como um fenômeno social, capaz de demarcar o homem na 

temporalidade. Mas o que diferencia o corpo e o movimento humano de um movimento 

dançado? Quais as especificidades dessa arte, em relação aos gestos? Como se dá essa 

movimentação no espaço? São algumas das questões abordadas a seguir.  

 Segundo Dietmar Kamper (2002), a noção de corpo, do latim corpus, é historicamente 

tomada em grande parte como estática, relativo a um corpo morto. Nas civilizações mais 

antigas, a repressão dos desejos em busca do sublime, a disciplina e o corpo como força de 

trabalho evidenciam essa noção corporal limitada. Atualmente, e em virtude dos mais recentes 

estudos do corpo e dança, essa noção tem se tornado mais flexível, levando em consideração o 

movimento e sua dimensão cultural. Assim, cada vez mais, as técnicas corporais e suas 

representações são estudadas como uma representação cultural simbólica e coerente. 

Analisado em uma esfera biocultural, dessa forma, o corpo se torna “uma forma de expressão, 

pleno de intencionalidade e de poder de significação” (SIQUEIRA, 2006, p. 47).   

 Como no reality-show “Se Ela Dança, Eu Danço” a busca pelo melhor bailarino do 

Brasil propõe a versatilidade do corpo no domínio de diferentes técnicas de dança, é 

importante compreender alguns conceitos da adaptação e reconfiguração das técnicas de 

danças às sociedades. Na era industrial, a especialização dos indivíduos em tarefas específicas 

dentro da fábrica, realizando movimentos repetitivos, reconfigura corpos como ferramentas 

produtivas. O corpo máquina, resultado da era industrial, influenciou no balé romântico do 

início século XVIII. À luz de Laban, Denise da Costa O. Siqueira (2006, p. 81) mostra que “a 

técnica tradicional da dança se ocupa do domínio dos movimentos individuais para 

determinados estilos de dança”. O balé e as danças folclóricas são, portanto, quase 

exclusivamente voltados para passos desenvolvidos a partir de uma técnica da repetição, que 
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utiliza o espaço de forma linear. A incorporação dos movimentos do trabalho da era industrial 

às danças tradicionais garantiu, à época, uma atualização da manifestação artística de acordo 

com sua sociedade. No início do século XX, por sua vez, além dos movimentos do trabalho, o 

próprio cotidiano começa a ganhar espaço na dança. De acordo com Siqueira (2006, p. 81), a 

americana Isadora Duncan, ainda no início do século XX, se apresentou usando uma 

movimentação “livre”, descalça e vestindo túnicas, como forma de se rebelar contra os 

movimentos repetitivos do balé clássico. Assim, na negação de certos princípios da dança 

clássica, a bailarina acabou por dar espaço ao que, mais tarde, ficou conhecido como dança 

moderna. Na dança moderna, os movimentos ganham uma plasticidade mais fluida, 

semelhante às atividades diárias. Em relação ao espaço, a dança moderna promove quebras, 

em figuras específicas.  

 A dança contemporânea, por sua vez, marca o final do século XX. O conceito 

“guarda-chuva” abarca construções coreográficas de diferentes regiões do mundo, a partir de 

múltiplas redes de influência, como balé clássico, dança moderna, dança expressionista e as 

recentes danças de rua (SIQUEIRA, 2006, p. 107). A diversidade, portanto, é a maior marca 

da dança contemporânea, que rompe com os três princípios comuns ao balé e à dança 

moderna. Para José Gil (2001), nos trabalhos do coreógrafo Cunningham, é possível perceber 

que os movimentos deixam de necessariamente expressar determinadas emoções; há também 

uma quebra da sublimidade da relação do corpo com a terra; e por fim, afasta-se do princípio 

organizador, da linearidade no espaço e de uma narrativa em que os movimentos convergem 

para um fim. A dança contemporânea também agrega aparatos tecnológicos, que incrementam 

as apresentações. Além disso, a possibilidade de gravar e reproduzir quantas vezes se almejar, 

reduzem a característica perene da obra de arte. Para Siqueira (2006, p. 91), a dança acontece 

em um tempo que não se repete, portanto, “a prova documental de uma dança funciona como 

um incitamento à memória”. As filmagens e fotografias de um espetáculo de dança revelam 

certos detalhes, mas deixam de evidenciar outros, gerando uma nova leitura da representação 

cênica da coreografia.  

  O estudo do movimento realizado por Ferraz (2010) observa que na 

contemporaneidade, o homem, em busca constante pela liberdade, desliza por diversas 

situações sem criar laços duradouros. Para ela, na sociedade do espetáculo, os indivíduos 

convivem com um angustiante sentimento de vazio justamente por não pararem de saltitar de 

uma experiência a outra no espaço. Assim, os corpos hiperativos e agitados se fecham em si, 

em uma paralisia do movimento total. A dança contemporânea contribui para a 

“desblindagem” do corpo (2010, p. 89), tornando-o indissociável de seu movimento. Em 
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termos de aprendizado o movimento começa por um processo de imitação do modelo exterior. 

Com os ensaios e repetições, o que antes era um movimento qualquer adquire autonomia e 

precisão, chamando atenção do corpo para novos detalhes. Daí, o movimento passa a se ligar 

a outras movimentações elementares, podendo configurar uma dança.  

 No programa “Se Ela Dança, Eu Danço” é possível perceber que também no âmbito 

da dança, os corpos são cada vez mais obrigados a flutuar entre diversas atividades. Ou seja, 

assim como no trabalho e em outros campos de estudos, a especialização em uma só área da 

dança já não é mais valorizada. Os bailarinos são incitados a conhecer e executar diversos 

estilos de dança com precisão. Desde as primeiras audições no reality-show, os jurados 

deixam claro estarem à procura de indivíduos versáteis, capazes de rapidamente adaptarem 

seus corpos a uma nova linguagem de dança. Assim, à medida que a competição se desenrola, 

os bailarinos passam pelo processo de aprendizado de coreografias, começando pela imitação, 

passando pela execução orgânica até, se conseguirem, colocar sua expressividade individual 

na apresentação. O júri espera que os competidores sejam capazes de romper com a 

“centralidade estática e fixa da coluna vertebral”, para desenvolver movimentações bem 

definidas do balé clássico à dança de rua (FERRAZ, 2010, p. 98). 

 Cabe diferenciarmos o gesto comum do gesto do bailarino. Para Gil (2001), o 

movimento dançado tem origem no interior do bailarino, enquanto que o gesto comum surge 

de uma necessidade exterior. Por exemplo, mover um braço pode ser induzido pela 

necessidade de se segurar um copo. Na dança, levantar um braço surge de uma necessidade 

interna, na qual o corpo se torna o suporte para essa expressão. Outro ponto de diferenciação, 

é que o movimento dançado não se esgota. O gesto dançante repousa na virtualização e 

infinitização. Um gesto leva a outro, tecendo uma continuidade no ritmo da dança. Mas para 

que a propagação virtual do gesto ocorra, o corpo é levado a descentrar a consciência, 

levando-o a perder os pontos de referência habituais como a noção de espaço e equilíbrio. Na 

definição de Laban, “todo movimento ocorre quando o corpo, ou partes dele, passa de uma 

posição espacial a outra” (LABAN apud SIQUEIRA, 2006, p. 77). Por isso, a dança é 

essencialmente um estudo do movimento do corpo no espaço, sendo que o espaço é concebido 

a partir do corpo do bailarino e seus limites. Na concepção de Gil, o espaço do bailarino não é 

tangível e limitado, pois se trata de um espaço próprio, que ele mesmo cria à medida que se 

movimenta.  

 Para explorar o espaço, o bailarino desafia o peso do seu corpo. É o peso que faz o 

corpo deslizar, criar as movimentações próprias no espaço a partir das linhas de menor 

esforço. Como as experimentações com o peso dão origem ao movimento dançado, Gil (2001, 
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p. 19) ressalta que “o bailarino tem a impressão de um movimento que se alimenta a si 

próprio, que não vem do exterior: de um motus continuus”. O peso de que fala Gil é um peso 

virtual, obtido por meio da mutação e da experimentação do peso em gravidade – o peso real. 

É nesse momento, que um gesto comum pode ganhar corpo de dança. Com a liberdade de 

variar o peso virtual no espaço, o bailarino consegue demonstrar leveza e individualidade, 

uma vez que a instabilidade criada a partir do peso é única para cada um. 

 Logo, os bailarinos contemporâneos são levados a desestruturar o organismo, 

experimentar o espaço, desafiar o peso do corpo em busca da graça da dança e de sua 

individualidade nos movimentos. Essa é uma das qualidades também apresentada pelos 

jurados do “Se Ela Dança, Eu Danço”, como essencial na busca para ser a mais nova 

celebridade da dança brasileira. Pois, para eles, o bailarino completo é capaz de fazer um bom 

aproveitamento do espaço cênico, utilizar recursos técnicos de cenário e figurino de forma a 

melhorar a apresentação, sem esquecer a qualidade da dança e acima de tudo, ser capaz de 

desafiar a técnica para encontrar uma movimentação que seja capaz de mostrar sua 

personalidade e sentimentos, envolvendo o público. Na visão de Gil (2001, p. 78), o 

movimento dançado libera os afetos e dirige seu movimento “para a periferia do corpo, para a 

pele”. Nesse sentido, a dança na contemporaneidade torna-se uma possibilidade de quebrar a 

blindagem das subjetividades hiperaceleradas, garantindo a troca de afetos, mais graça e 

alegria à vida. É por isso que a dança, outrora restrita aos palcos de teatro para as classes mais 

ricas, se torna uma forma de arte mais acessível. A cultura da mídia se aproveita dessa 

mudança, para fazer dessa forma de arte um modelo de entretenimento. Partiremos agora para 

a análise do reality-show, a fim de investigar os discursos sobre o corpo engendrados no 

programa.   
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CAPÍTULO 3 – OS DISCURSOS SOBRE O CORPO NO REALITY-SHOW 

 

3.1 Metodologia de análise: corpus e Análise do Discurso 

  

 Em sua aula inaugural no Collège De France, em dezembro de 1970, Michel Foucault 

(2001, p. 49) define o discurso como “um jogo, de escritura, no primeiro caso, de leitura, no 

segundo, de troca, no terceiro”. Para o autor, a troca, a leitura e a escritura colocam em jogo 

os signos, uma vez que a produção do discurso é “ao mesmo tempo controlada, selecionada, 

organizada e redistribuída por certos procedimentos que têm por função conjurar seus poderes 

e perigos” (FOUCAULT, 2001, p. 9). O discurso envolve, portanto, relações de poder, de 

censura e de uma constante busca pela verdade. Na obra de Foucault, o discurso é dividido em 

um aspecto genealógico e um conjunto crítico. O primeiro concerne à formação efetiva do 

discurso, como se formou, a norma específica utilizada para sua aparição, seu crescimento e 

sua variação enquanto que o aspecto crítico coloca em questão as instâncias do controle e 

investiga as regularidades e as rarefações discursivas.  

 Etimologicamente, segundo Eni P. Orlandi (2000), a palavra discurso remete à ideia 

de curso, percurso, movimento. O discurso compreende textos, falas, imagens e sons 

utilizados como uma forma de ação. Para a autora, o discurso é, portanto, a palavra em 

movimento, uma prática na qual a linguagem faz a mediação entre o homem e seu contexto 

social. Trata-se do relacionamento da língua com os modos de significação. Por isso, a 

Análise do Discurso não é uma forma de se chegar a outra realidade, uma mera interpretação, 

mas a reflexão de como a linguagem pode materializar uma ideologia e como a ideologia é 

manifestada na língua. Assim, a análise do discurso investiga como o texto significa.   

 Rosalind Gill (2002) defende que o discurso é uma prática social, uma prática em si 

mesma. Ou seja, o discurso é utilizado de formas circunstancial “para fazer coisas – para 

acusar, para pedir desculpas, para se apresentar de uma maneira aceitável, etc” (GILL, 2002, 

p. 248). Por isso, ao investigar o discurso, o analista precisa considerar também o contexto 

interpretativo. Como efeito de sentidos entre locutores, por meio do discurso, a linguagem é 

usada para comunicar e não comunicar, pois mesmo o que não é dito no texto produz sentidos 

e efeitos. Assim, a análise do discurso visa a compreensão das verdades engendradas e 

apresentadas atrás do texto, investido de significância para e por sujeitos, pois, como 

argumenta Foucault (2000, p. 22), os discursos vão além de sua formulação, pois “são ditos, 
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permanecem ditos e estão ainda por dizer”. Ou seja, em um discurso, o não-dito, de alguma 

forma, complementa e acrescenta o que foi dito.  

 Na análise do discurso, a definição do corpus de estudo segue critérios teóricos, sem 

almejar a completude nem a exaustividade do objeto empírico, pois ele é inesgotável. 

Segundo Orlandi (2000), a forma do dispositivo analítico é definida a partir de uma questão 

proposta pelo analista, mesmo que outras vertentes discursivas possam ser encontradas no 

mesmo texto. Dessa forma, cada análise de um mesmo texto incita distintos recortes 

conceituais.  

 Definimos como objeto empírico para esse trabalho o reality-show “Se Ela Dança, Eu 

Danço”. Por meio da análise do discurso, o estudo do programa visa, investigar os efeitos de 

sentido criados sobre o corpo na mídia. Por isso, a questão regente da análise se coloca: de 

que forma os discursos do corpo são engendrados na televisão contemporânea? A partir desse 

questionamento inicial, outras inquietações também são levantadas durante a análise dos 

episódios, sem, contudo, buscar a exaustão do tema. O embasamento teórico, como 

apresentado nos capítulos anteriores, perpassa estudos de cultura, mídia, filosofia e dança.  

 É importante pensar o reality-show “Se Ela Dança, Eu Danço” tal qual um produto 

cultural, compreendido por Adorno e Horckheimer em 1947 como parte do processo de 

mercantilização da cultura. Esse reality-show consegue retirar a dança clássica do teatro, um 

espaço outrora restrito às altas classes sociais, une essa vertente às danças urbanas, 

antigamente restritas à expressão das periferias, e mescla tudo isso às danças de salão 

europeias. Portanto, transforma a dança em uma franquia (um produto) vendável e adaptável a 

variadas sociedades e cultura, podendo ser distribuído pelos meios de comunicação de massa 

em diversos países.   

 Contudo, ao mesmo tempo em que o programa abre espaço para a dança na mídia, faz 

com que ela perca algumas de suas características, de modo especial, o seu caráter perene e 

efêmero. A dança é pensada para um público ao vivo, que verá a apresentação somente uma 

vez, seja no teatro ou nas ruas. Depois, o que fica, são as sensações e a memória que o 

espectador guarda daquele momento. No caso do programa, os vídeos estão disponíveis em 

diferentes plataformas da internet, nas quais eles podem ser revisitados quantas vezes forem 

necessárias, imortalizando a apresentação. Como vimos, para Denise da Costa O. Siqueira 

(2006), a filmagem garante a captura de certos detalhes em detrimento de outros. Quando uma 

câmera privilegia um plano fechado, são exibidos os detalhes da roupa, da expressão, de 

algum movimento específico, deixando de lado a compreensão total do espetáculo. Por outro 

lado, o plano geral explicita o conjunto como um todo, mas o telespectador não pode observar 
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detalhes. Essas escolhas técnicas acontecem tanto na filmagem em si como no processo de 

edição, que pode privilegiar certos planos enquanto desconsidera outros. A filmagem 

transforma ainda o próprio processo de construção coreográfica, uma vez que a coreografia 

deixa de ter um público frontal, como em palco de teatro italiano
18

, para atender aos “olhos” 

de diferentes câmeras em um estúdio. Por isso, as coreografias passam a explorar núcleos de 

sequencias dançantes que possam ser captadas por várias câmeras ao mesmo tempo. No 

programa, a edição também serve como uma construção narrativa, que pode favorecer 

determinados candidatos. 

 A delimitação do objeto empírico de análise se faz necessária para organizar os 

procedimentos metodológicos. Para aprofundar a análise do discurso do corpo no reality-show 

“Se Ela Dança, Eu Danço”, privilegiamos a investigação dos 26 episódios da primeira 

temporada, apresentados de janeiro a junho de 2011, no SBT. A partir da narrativa completa 

da primeira temporada, acreditamos ser possível compreender o cerne dos efeitos de sentido 

sobre o corpo, criados durante os seis meses de programa. A escolha pela não utilização da 

segunda temporada foi feita também em virtude da dificuldade de encontrar os vídeos 

completos e sequenciais, uma vez que o próprio sítio do programa não possui os arquivos 

atualizados.  

 Primeiramente, como prática metodológica nesta pesquisa, será feita a descrição de 

alguns dos 26 episódios. Os episódios escolhidos seguiram o critério da participação de um 

maior número de candidatos relevantes para a análise. Em seguida, serão descritas as 

participações de alguns dos candidatos de cada episódio selecionado ao longo da competição. 

A seleção dos participantes utilizados na análise descritiva foi feita a partir de evidências de 

categorias de discurso sobre corpo, utilizadas na construção narrativa do reality-show. Na 

maior parte das vezes, são participantes marcantes, mencionados em um grande número de 

episódios. Depois da descrição, partiremos para a análise interpretativa dos traços discursivos 

encontrados em cada um dos casos. Por fim, serão apresentadas algumas conclusões sobre a 

representação do corpo no “Se Ela Dança, Eu Danço”.  

 Lembramos que a competição é composta por uma fase classificatória, pela qual 

passaram quase sete mil candidatos. Em seguida, são sete episódios de semifinais, nos quais 

se apresentaram 70 participantes. A fase final é composta por três episódios, reduzindo de sete 

finalistas (TOP 7) aos três melhores (TOP 3). Na última final, os três melhores se apresentam 
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 O palco italiano é aquele em que os espectadores assistem à apresentação pela frente. Normalmente em 

formato retangular, em sua lateral são dispostas as cortinas, que podem ser fechadas para troca de cenário, 

intervalos e ao final da representação.   
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e os jurados definem o vencedor. Na competição são permitidas as inscrições de participantes 

em grupos ou individualmente. O programa é apresentado por Lígia Mendes e Beto Marden. 

A apresentadora faz as filmagens externas enquanto ele fica no estúdio acompanhando as 

audições dos participantes diante dos jurados. O júri técnico é composto por João Wlamir, o 

jurado mais carrasco, por Jarbas Homem de Mello, especialista em dança flamenca, e pela 

bailarina russa Lola Melnick. A plataforma do sítio não permite o download dos episódios, 

mas eles estão disponíveis para visualização online em: < 

http://www.sbt.com.br/seeladancaeudanco/videos/?categoriaVideo=1746>.  

 

3.2 Descrição do episódio 4 

 

 O episódio foi exibido dia 26 de janeiro de 2011, no SBT. Com apresentação de Lígia 

Mendes, o programa é ambientado na cidade de Salvador, Bahia. Durante aproximadamente 

50 minutos, o reality-show apresenta dez concorrentes na fase classificatória. A principal 

personagem desse episódio é a baiana Adriana Motorzinho, que promete desbancar a cantora 

Joelma, da Banda Calypso, com seu forró eletrônico. Desde a abertura do programa, a 

apresentadora cria grande expectativa para apresentação de Motorzinho. Também é feita uma 

pequena retrospectiva dos episódios anteriores, evidenciando os participantes aprovados e 

aqueles já eliminados da competição. Pela segunda vez na temporada, o jurado João Wlamir é 

exibido dizendo ao grupo de bailarinos que se apresentará naquela noite que “muitos 

escolhem a dança, mas a dança escolhe poucos”.  

 O grupo Kaiorra, de Camboriú, Santa Catarina, é o primeiro a se apresentar, 

mostrando um número de jazz. Depois, é a vez do jovem Wagner Brasileiro, do Rio de 

Janeiro, que apresenta hip hop, mas não surpreende o júri e é eliminado. Em seguida, é 

mostrada uma edição de imagens em que os jurados discutem sobre a energia dos candidatos. 

Neiva, de São Paulo, é a próxima a fazer a apresentação, com um número de forró. Depois, é 

a vez de Adhonay Soares, de Goiás, com um solo de balé clássico. As irmãs Sabrina e 

Bárbara, também de Santa Catarina, dançam uma coreografia de sapateado, mas não 

convencem os jurados. No último bloco do programa aparece Adriana Motorzinho. Ela 

demonstra muita energia, mas claramente não possui grandes habilidades de dança. Os 

jurados se divertem com sua apresentação, mas ao final do comentários ela é eliminada. O 

próximo grupo a se apresentar é o Lótus Cia de Dança, de Curitiba, Paraná. O número de hip 

hop é elogiado quanto à escolha musical, mas os jurados criticam a ideia da coreografia, que 

não pôde ser bem compreendida. Assim, esse grupo não segue para a próxima fase. O último 

http://www.sbt.com.br/seeladancaeudanco/videos/?categoriaVideo=1746
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grupo da noite é o Millenium, de Santa Catarina. O número de hip hop com encenações 

cômicas diverte os jurados e conquista uma vaga na semifinal.  

 O balanço final da noite é a aprovação de apenas três candidatos dos oito 

apresentados: grupo Kaiorra, Adhonay Soares e grupo Millenium. A seguir, apresentaremos 

três participantes desse episódio considerados relevantes para a análise do discurso do corpo 

na televisão.   

 

 3.2.1 Grupo Kaiorra 

    

   Imagem 1 – Coreografia “Raça, Suíngue e Cor” 

    

   Fonte: print screen do vídeo “Programa de 26/01/2011 – Parte 2”
19

  

 

 O grupo de dança Kaiorra é de Camboriú, Santa Catarina. Ele se apresentou nas 

classificatórias do programa com dez integrantes, em uma coreografia intitulada “Raça, 

Suíngue e Cor”. A primeira aparição do grupo acontece em uma breve entrevista feita por 

Beto Marden diante da porta de entrada para o palco. O apresentador pergunta ao grupo como 

eles vão conseguir mostrar os três elementos propostos e o grupo conta um pouco sobre a 

coreografia de jazz que será mostrada em seguida. Os bailarinos prometem surpreender com 

um jazz diferente.  

 Quando os dez bailarinos entram no palco, Lola Melnick pergunta qual o nome deles e 

o que eles vão apresentar. A líder do Kaiorra diz que eles vão dançar jazz. Depois, João 

Wlamir toma a palavra: “A senhora que está sorrindo para mim, por que está com esse físico 

acima do peso?”. A câmera focaliza a bailarina, mostrando-a dos pés à cabeça. Sem palavras, 
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 Disponível em: < 

http://www.sbt.com.br/seeladancaeudanco/videos/2c9f94b62dc2c6fd012dc372256300a3/Programa-de-26-01-11-

Parte-2.html> . Acesso em: 21 de out. 2013. 

http://www.sbt.com.br/seeladancaeudanco/videos/2c9f94b62dc2c6fd012dc372256300a3/Programa-de-26-01-11-Parte-2.html
http://www.sbt.com.br/seeladancaeudanco/videos/2c9f94b62dc2c6fd012dc372256300a3/Programa-de-26-01-11-Parte-2.html
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ela não responde a pergunta. Em seguida, Wlamir ri e passa a palavra para Jarbas Homem de 

Mello. O terceiro jurado diz que a competição ainda não tem um bom grupo de jazz e espera 

ver um bom trabalho. O grupo se apresenta durante os 2 minutos permitidos pelo regulamento 

da competição. As audições da primeira fase do programa são todas realizadas em um estúdio 

do SBT, onde foi montado um auditório. Esse auditório é composto por um palco modelo 

italiano. Logo à frente dele, existe uma bancada, da qual os jurados assistem aos candidatos. 

Atrás da bancada é possível perceber várias fileiras de cadeira, que permanecem vazias 

durante todas as apresentações.   

 Ao final da coreografia do grupo Kaiorra, os jurados tecem seus comentários técnicos. 

Melnick diz que a coreografia é um jazz contemporâneo com elementos afro, simples, mas 

bem executada. Mello diz ter gostado da sincronia, da coerência da dança com a música, que 

invoca uma brincadeira de Iemanjá. Para ele, o figurino também contribui para contar a 

história proposta pelo grupo. Ele segue dizendo: “Você que está acima do peso tem uma 

sensualidade do caramba”, se dirigindo à bailarina criticada pelo outro jurado. João Wlamir 

interrompe e diz: “Ah, mas, por favor, uma dietinha aí seria bom. Você sabe que dá para 

começar uma dieta”. Esse jurado completa o comentário mostrando que discorda sobre o 

figurino, uma vez que os soutiens expostos e a utilização da lycra evidenciam que houve 

pouco trabalho de pesquisa e elaboração. Na votação, Melnick e Mello dizem “sim” para o 

grupo, enquanto Wlamir faz suspense. Após criticar novamente o figurino utilizado pelos 

bailarinos, ele diz “sim” e acrescenta que espera roupas mais elaboradas para a próxima etapa.  

 Assim, o grupo Kaiorra foi aprovado para participar da fase seguinte da competição. 

Com uma nova apresentação na primeira semifinal, no dia 27 de abril de 2011, o grupo foi 

eliminado logo no início, após a primeira coreografia, com mais outros três concorrentes. Sem 

ter a chance de ouvir comentários técnicos específicos sobre a nova coreografia, Melnick 

apenas reforçou o carisma dos participantes eliminados, os novos elementos apresentados na 

semifinal e o fato de já serem vencedores por terem chegado nessa etapa da competição. 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2.2 Neiva, a Kelly Key do forró 
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   Imagem 2 – Neiva ensaia antes da apresentação 

    

  Fonte: print screen do vídeo “Programa 26/01/2011 – Parte 3”
20

 

  

 Lígia Mendes anuncia a próxima participante: “quem chega chegando é Neiva, a Kelly 

Key do forró”, enquanto a câmera mostra a participante sentada em uma cadeira, de pernas 

cruzadas e saia curta. Neiva, de 69 anos, é de São Paulo, capital. Em sua entrevista, Neiva 

conta que não para de dançar um minuto e somente deixa o forró quando acaba a música. Para 

ela, “para dançar não tem idade, porque depende de você ter disposição”. São mostradas 

algumas imagens de Neiva dançando na sala de ensaio, se olhando no espelho e se divertindo 

com os passos, mas nada muito elaborado em termos técnicos. Quando a filmagem volta para 

Neiva sentada na cadeira, a participante conta que seu sonho sempre foi apresentar na 

televisão, para que seus filhos pudessem vê-la, uma vez que eles não a acompanham nas 

festas de forró. Por isso, Beto Marden pede para que Neiva mande um recado para os filhos. 

Ela diz que a apresentação é para eles e manda um beijo.  

 Quando ela entra no palco, Melnick a recebe com a frase “Boa noite, boas pernas!”. 

Neiva se apresenta e explica que o apelido começou porque usava uma boina parecida à que a 

cantora Kelly Key usava na época. A jurada pergunta a idade de Neiva. Quando ela revela ter 

69 os três jurados se espantam, dão os parabéns e brincam que ela não parece ter essa idade. 

Há aqui, por parte dos jurados, um reforço da juventude e do aparentar sempre jovial. Wlamir 

pergunta se ela dança bem. Neiva revela que vai aos bailes da terceira idade, pois dançar é seu 

hobby e que lá as pessoas dizem que ela dança bem. Mello questiona se ela vai aos bailes com 

a roupa curta e ela diz que sim. Aparentemente, o comentário desse jurado não se configura 

como uma crítica, pois ele o faz em tom de admiração. Porém, nas entrelinhas, é possível 

                                                           
20

 Disponível em: < 

http://www.sbt.com.br/seeladancaeudanco/videos/2c9f94b62dc2c6fd012dc4008ade011a/Programa-de-26-01-11-

Parte-3.html> Acesso em: 21 de out. 2013.   

http://www.sbt.com.br/seeladancaeudanco/videos/2c9f94b62dc2c6fd012dc4008ade011a/Programa-de-26-01-11-Parte-3.html
http://www.sbt.com.br/seeladancaeudanco/videos/2c9f94b62dc2c6fd012dc4008ade011a/Programa-de-26-01-11-Parte-3.html


55 

 

perceber o discurso da moralização da vestimenta. Apesar de ser positivo que Neiva mantenha 

a jovialidade, há um limite para se vestir como uma jovem.   

 Então, começa a apresentação de forró. Durante a apresentação, a câmera filma os 

jurados e mostram Wlamir insatisfeito, balançando a cabeça negativamente, mas sorrindo em 

alguns momentos. Sua atitude mostra certo desconforto com a falta de técnica da candidata, 

apesar de se divertir com a apresentação. Melnick pede para parar a música e chama um 

homem da produção, chamado de Guará, para dançar com Neiva. Segundo a jurada, a música 

escolhida pela participante não pode ser dançada sozinha. Os jurados, então, se divertem com 

a coreografia que ele cria com a dita “Kelly Key do forró”. Não pela dificuldade ou 

elaboração dos passos, mas pela desinibição com que o casal dança, sem mesmo se conhecer. 

Durante a apresentação, Wlamir pede: “Vai levando, Guará. Vai levando”. Melnick e Mello 

sobem no palco e começam a dançar também, fazendo um trenzinho para acompanhar Neiva 

até a saída do palco, enquanto João dá tchau da bancada. Ou seja, a candidata não passou para 

a fase seguinte da competição.       

    

 3.2.3 Adhonay Soares 

 

  Imagem 3 – Adhonay Soares apresenta balé clássico 

          

  Fonte: print screen do vídeo “Programa 26/01/2011 – Parte 3”
21

  

 

 Adhonay Soares, de 13 anos, veio de Goiânia, Goiás. Na chamada para sua 

apresentação, o menino é mostrado se alongando e ensaiando. Ele conta que começou a 
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 Disponível em: < 

http://www.sbt.com.br/seeladancaeudanco/videos/2c9f94b62dc2c6fd012dc4008ade011a/Programa-de-26-01-11-
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praticar o balé clássico aos nove anos de idade e que isso mudou sua vida, mas não explica 

como.  

 Ao ser chamado por Melnick, Adhonay Soares entra no palco, diz seu nome e sua 

idade e diz que vai dançar um solo de balé clássico. A jurada pergunta, então, se ele sempre 

foi magrinho daquele jeito. O menino responde que não, que ele já foi “bem mais gordinho” 

(mostrando o antigo volume com os braços redondos em volta do corpo). Os jurados riem 

espantados: “assim, tão mais gordinho?”. Adhonay conta que emagreceu oito quilos com a 

ajuda de uma nutricionista. Mello reforça: “e muito esforço, não é Adhonay?”. Depois dos 

comentários sobre seu peso, ele inicia a apresentação.  

 Ao final, os três jurados aplaudem e Mello grita “Bravo”. Wlamir está sorrindo. 

Melnick diz que o menino tem todas as qualidades técnicas para estar na competição, assim 

como pelo esforço que fez de emagrecer e treinar, mesmo sendo tão jovem. Assim, há um 

reforço da performance magra, que na construção narrativa parece depender somente da força 

de vontade. Melnick parabeniza Adhonay e diz estar emocionada com a apresentação. Os 

outros dois jurados afirmam não ser preciso tecer mais comentários e dizem quase em 

uníssono “sim” para o competidor.  

 O garoto segue na competição, se apresentando novamente na segunda semifinal, 

exibida dia 04 de maio de 2011. Durante o programa, o jovem bailarino tem a oportunidade 

de mostrar duas coreografias novas, com técnicas clássicas e modernas de dança. Apesar de 

algumas críticas sobre as coreografias, os jurados acreditam que ele foi o que mais mostrou 

qualidade técnica e artística durante essa etapa da competição. Por isso, ele chega à batalha 

final do episódio, na qual apresenta uma coreografia de dança contemporânea. Concorrendo a 

uma vaga no TOP 7 da final, ele é eliminado pelo grupo de dança de rua Intrusos Crew, de 

Indaiatuba, São Paulo. Assim, se encerra a participação do garoto no programa. A jurada 

Melnick se emociona e é mostrada enxugando as lágrimas após anunciar a saída de Adhonay.  

 

3.3 Descrição do episódio 5 

  

 O quinto episódio da primeira temporada foi ao ar dia 02 de fevereiro de 2011, no 

SBT. Lígia Mendes faz as chamadas da cidade de São Paulo, “a cidade que nunca para”. 

Durante aproximadamente 50 minutos de programa, são apresentados nove candidatos ao 

prêmio de melhor bailarino do país. Desses nove, cinco são aprovados pelos jurados para 

continuar na competição. O primeiro grupo a se apresentar é composto por meninas de 10 a 

12 anos, que dançam sapateado. Vindo de São Paulo, o grupo Fábrica de Artes impressiona os 
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jurados pela técnica e são aprovadas para a próxima fase. Em seguida, a narrativa do 

programa dá bastante ênfase à história de vida de Michael Ramos, de Petrópolis, Rio de 

Janeiro. Mesmo tendo perdido a casa na enchente ocorrida pouco antes em sua cidade, o 

dançarino não desistiu de mostrar seu número de hip hop no programa. Ele conquistou uma 

vaga na fase seguinte, mas depois foi eliminado. Apresentaram-se, também, dois casais 

paulistanos, com números dança de dança de salão, Rodrigo e Karina e Dadinho e Julie. 

Apenas o primeiro avançou na competição.  

 Em seguida, foi a vez do cowboy Alexandre Batista que, com nenhuma habilidade de 

dança, mas muita simpatia, fez os jurados se divertirem. Depois, foi a vez de Luana Simpson, 

uma jovem do Rio de Janeiro, que apresentou dança de rua. O figurino da dançarina foi 

criticado por Wlamir, mas ela foi aprovada para continuar no programa. A paulistana Babi 

Magalhães foi a próxima participante, dançando axé. E para fechar o episódio, se apresentou o 

grupo Beat Style, especializado em danças de rua. Composto por três jovens meninas, os 

jurados gostam apenas de uma delas e perguntam se ela quer continuar na competição 

sozinha. Com a aprovação das colegas, Sheila se emociona e aceita a vaga na próxima fase.   

 Desse episódio, selecionamos três candidatos cujas performances na primeira fase 

possuem maior relevância no discurso do corpo apresentado na narrativa do programa. 

Apresentaremos a seguir: Jefferson Dadinho e Julie Teixeira, Rodrigo e Karina e Babi 

Magalhães.    

 

 3.3.1 Jefferson Dadinho e Julie Teixeira 

   Imagem 4 – Neo zouk de Dadinho e Julie 

    

   Fonte: print screen do vídeo “Programa de 02/02/2011 – Parte 3”
22
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 O casal paulista entra no palco executando alguns passos de dança, se posiciona e 

conversa com os jurados. Melnick, jurada especializada em dança de salão, questiona os tênis 

usados por Dadinho, uma vez que para esse estilo de dança devem ser usados sapatos sociais. 

O bailarino justifica a escolha dos tênis em função da coreografia de zouk
23

, mas diz que em 

uma próxima fase da competição eles podem trazer o sapato social. Ela reforça que os tênis 

são antiestéticos para a dança de salão. Os bailarinos iniciam, então, a coreografia.  

 Melnick retoma a palavra ao final da apresentação e diz ter entendido a utilização dos 

tênis por se tratar de uma coreografia de neo zouk, mas que para isso, o figurino deveria ser 

revisto. Para a jurada, há uma mistura que não combina, entre os estilos social e esportivo. 

Wlamir concorda com Melnick e propõe uma reunião entre os jurados. Eles pedem para que 

os bailarinos se dirijam até o fundo do palco enquanto os jurados discutem. Esse recurso é 

utilizado quando algum dos jurados não está satisfeito com a apresentação, mas gostou do 

competidor em cena. Assim, a reunião serve para que eles discutam o que fazer com essas 

pessoas. É possível perceber, quando esse recurso é utilizado, que as regras do jogo não são 

tão rígidas. Talvez por ser a primeira edição do programa, os jurados têm grande abertura para 

definir os desafios para cada participante. A cada episódio é possível perceber variações nos 

recursos utilizados pelos jurados, o que dá uma ideia para o telespectador de se tratar de um 

formato em teste. No caso de Dadinho e Julie, os jurados decidem enviá-los para a 

“geladeira”
24

 para que eles aguardem o desafio final da fase classificatória. O telespectador 

fica na expectativa para saber o que acontecerá com o casal. A resolução acontece no mesmo 

programa, como será mostrado a seguir.  

 

 

 

 

 

   

                                                           
23

 Zouk, que significa festa, é uma dança originária do Caribe. Esse estilo é dançado com o ritmo musical de 

mesmo nome. No Brasil, a dança zouk surgiu como adaptação dos passos da lambada ao ritmo musical caribenho 

e é dançado a dois. Porém, mais recentemente o zouk tem sido dançado aqui com músicas de diversos estilos. 

Por meio da remixagem, os DJs conseguem manter a batida forte parecida à da música das Antilhas.  
24

 Geladeira é uma pequena sala para onde são enviados os participantes, aos quais os jurados querem propor um 

desafio antes de tomarem a decisão final sobre a continuidade na competição. Os participantes são filmados 

durante a espera pelo momento de voltar para o palco, sem saber exatamente o que será o desafio proposto pelo 

júri. A sala possui um ar condicionado bem forte, por isso a referência à geladeira. O clima gelado serve também 

como metáfora para que os bailarinos esfriem a cabeça antes de voltar a dançar.    
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 3.3.2 Rodrigo e Karina 

 

   Imagem 5 – Coreografia da semifinal 

    

   Fonte: print screen do vídeo “Programa de 02/02/2011 – Parte 3”
25

  

  

 Após Dadinho e Julie, outro casal paulistano se apresenta no palco do “Se Ela Dança, 

Eu Danço”. São os bailarinos Rodrigo e Karina, que já representaram o Brasil em algumas 

competições internacionais de dança. Na breve entrevista, Karina revela a paixão e a 

dedicação de Rodrigo à dança de salão. Ele afirma que o casal veio ao programa para ganhar. 

Depois das cenas da sala de ensaio, eles entram no palco.  

 Melnick pergunta qual o ritmo eles irão mostrar. Rodrigo diz que dentre os ritmos que 

eles dominam da dança de salão, eles resolveram mostrar a salsa. Wlamir pergunta: “Você 

começou a fazer dança por quê?”. Rodrigo diz que começou muito novo, aos 17 anos, para 

conhecer mulheres e se divertir. Então, Mello ri da resposta sincera do participante. O 

bailarino se explica, dizendo que depois se apaixonou pela dança e hoje é sua profissão. 

Somente depois das brincadeiras a respeito das conquistas amorosas de Rodrigo com a dança 

de salão, é que o casal inicia a apresentação.  

 Durante a música, Melnick comenta com Wlamir que o estilo de salsa apresentado é 

uma mistura de Porto Rico e Estados Unidos. Ao fim da apresentação, a análise dos jurados 

começa por Melnick. A jurada pergunta a Rodrigo o que aconteceu, pois sabe que ele dança 

mais do que mostrou. O bailarino diz que o dia foi cansativo. Wlamir interrompe para dizer 

que vida de artista é assim. E Mello complementa afirmando que Karina não demonstrou o 

cansaço. Melnick defende Rodrigo, pois afirma que no trabalho em casal o homem é quem 

                                                           
25

 Disponível em: < 
http://www.sbt.com.br/seeladancaeudanco/videos/2c9f94b52dc91bda012de7f5f8d309f0/Programa-de-02-02-11-

Parte-3.html> Acesso em: 26 de out. 2013.  
 

http://www.sbt.com.br/seeladancaeudanco/videos/2c9f94b52dc91bda012de7f5f8d309f0/Programa-de-02-02-11-Parte-3.html
http://www.sbt.com.br/seeladancaeudanco/videos/2c9f94b52dc91bda012de7f5f8d309f0/Programa-de-02-02-11-Parte-3.html
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conduz e carrega a bailarina. O bailarino diz: “Mas não tem desculpa, a gente tenta dar o 

nosso melhor e esse foi o meu melhor hoje. Tenho certeza que numa próxima consigo dar 

muito mais que isso”. Wlamir sugere que eles sejam vistos novamente junto com o outro casal 

da geladeira, em um duelo. Assim, Dadinho e Julie retornam ao palco.  

 O desafio proposto pelos jurados é que os casais dancem samba de gafieira, com uma 

música surpresa. Ao final da música, os jurados tecem os comentários e fazem a votação. 

Mello começa, escolhendo Rodrigo e Karina, pela qualidade técnica apresentada. Wlamir fica 

em dúvida, mas escolhe o outro casal. Para esse jurado, apesar da simplicidade, ele gostou da 

criatividade de Dadinho e Julie. Melnick desempata o duelo, votando em Rodrigo e Karina. 

Portanto, Rodrigo e Karina seguem para a próxima fase da competição, enquanto Dadinho e 

Julie são eliminados.  

 No episódio exibido dia 18 de maio de 2011, o casal volta a se apresentar, na quarta 

semifinal. Dançando uma coreografia de samba de gafieira e uma de west coast swing
26

, o 

casal convence os jurados e garante uma vaga para os TOP 7 finalistas do programa. Quase 

um mês depois, dia 15 de junho, o casal volta a se apresentar junto aos outros seis finalistas. 

Wlamir critica o figurino, alegando que é muito pesado para a coreografia escolhida. E apesar 

da boa performance apresentada, os bailarinos são eliminados ao final do episódio. 

  

 3.3.3 Babi Magalhães 

   Imagem 6 – Babi Magalhães imita ensaio sensual 

    

   Fonte: print screen do vídeo “Programa de 02/02/2011 – Parte 3”
27

 

                                                           
26

 West Coast Swing é um estilo de dança em par, de origem norte-americana. Derivada do Lindy Hoop, estilo 

famoso no bairro Harlem, de Nova York, nas décadas de 1920 e 1930 o ritmo se caracteriza pela dança em linha 

e pela elasticidade dos movimentos. Esse tipo de dança possibilita bastante improvisação tanto para a dama 

como para o cavalheiro. 
27

 Disponível em: < 

http://www.sbt.com.br/seeladancaeudanco/videos/2c9f94b62dc2c6fd012dc4008ade011a/Programa-de-26-01-11-

Parte-3.html> Acesso em: 21 de out. 2013.   

 

http://www.sbt.com.br/seeladancaeudanco/videos/2c9f94b62dc2c6fd012dc4008ade011a/Programa-de-26-01-11-Parte-3.html
http://www.sbt.com.br/seeladancaeudanco/videos/2c9f94b62dc2c6fd012dc4008ade011a/Programa-de-26-01-11-Parte-3.html
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 Lígia Mendes anuncia ser a vez do gingado da paulista de Caraguatatuba, Babi 

Magalhães. A edição das imagens da candidata mostra o momento em que um homem da 

produção do programa passa olhando para a loira e acrescentam um assovio ao áudio, 

sugerindo que ela é uma mulher “gostosa”. Ela está vestida com um short curto e uma blusa 

que mostra seu piercing do umbigo. Beto Mendes entrevista Babi, a qual conta que vai marcar 

presença no programa dançando axé. Aparecem, então, mais imagens da participante na sala 

de ensaio, mostrando alguns passos de dança e fazendo poses para a câmera. Ainda durante a 

entrevista, a mãe da participante é chamada para responder à seguinte pergunta: “E essa 

história de que se ela não for bem no programa, ela toparia fazer um ensaio sensual. Você 

concorda?”. A mãe de Babi diz que, se essa for a vontade da filha, ela aceita. O vídeo mostra 

a loira em poses sensuais, com o áudio de uma câmera fotográfica tirando fotos, aludindo ao 

suposto ensaio sensual. Babi se despede de sua mãe e, então, entra no palco. 

 Os jurados pedem para que ela se apresente. João Wlamir pergunta se ela é bailarina. 

Ela responde que gosta de dançar e vai apresentar um número de axé. O jurado insiste: “Você 

rebola bem?”. Mello acrescenta: “Material para isso você tem”. Babi agradece e começa a 

apresentação.  

 A música é interrompida a pedido de Melnick, antes mesmo de chegar ao fim. Mello 

inicia os comentários, usando da ironia: “João, você não acha que ela tem o físico apropriado 

para o balé clássico?”. Wlamir responde que se ela aparecesse de sapatilha de ponta ele teria 

pesadelos à noite. É uma clara referência ao corpo magro e longilíneo exigido pelo balé 

clássico, técnica de dança que iniciou a utilização de sapatilhas de ponta. A participante 

claramente não corresponde a esse padrão, por isso o horror de Wlamir ao suposto 

acontecimento. Melnick diz que deixou a música rolar para que ela pudesse se divertir, mas 

Wlamir alega que ela não mostrou essa alegria. Babi se justifica: “É o nervosismo para não 

errar o passo”. Jarbas continua na ironia: “São passos complicadíssimos”. Aqui, a crítica dos 

jurados, por meio da ironia, recai sobre a dança axé, que não depende de uma técnica muito 

apurada e da capacidade da jovem participante. Por ser loira, a extrema concentração de Babi 

ao executar os passos da coreografia é criticada pelos jurados de forma irônica, reforçando o 

estereótipo da loira burra: uma mulher de corpo escultural, mas incapaz de realizar tarefas 

simples. Assim, com a desaprovação dos três jurados, a participante deixa o palco sem poder 

continuar na competição. 
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3.4 Descrição do episódio 7   

 

 O sétimo episódio da primeira temporada foi exibido no dia 16 de fevereiro de 2011, 

com aproximadamente 50 minutos de duração. As tomadas externas foram feitas pela 

apresentadora Lígia Mendes da cidade de Joinville, Santa Catarina. Nesse episódio, se 

apresentaram 11 participantes, dos quais apenas três foram selecionados para a fase seguinte. 

O grande suspense do programa gira em torno de um grupo cover da cantora Britney Spears, 

que é o penúltimo a se apresentar. Os jurados criticam firmemente o trabalho apresentado, 

alegando que a líder Andrea Mello está acima do peso e que a coreografia foi ruim. Melnick 

diz que a líder do grupo Andrea Mello se parece com a cantora homenageada na fase em que 

Britney Spears estava gorda. Existe aqui, mais uma vez, o reforço à performance magra. 

Inconformada com a crítica, a participante começa a discutir com os jurados, defendendo a 

artista homenageada. Andrea Mello diz que Britney Spears é a principal diva do pop. Os 

jurados não discordam da afirmação, mas reforçam que trabalho apresentado foi ruim. Depois 

de da discussão, o grupo deixa o palco e a líder afirma, olhando fixamente para uma câmera, 

que os fãs de Britney Spears em todo o Brasil vão condenar a decisão dos jurados.  

 Nesse mesmo episódio, passaram pelo palco um grupo de dança de rua, de Santa 

Catarina, que não convenceu os jurados. Em seguida, foi a vez de um grupo de dança 

flamenca, de Curitiba, do qual os jurados escolheram apenas duas dançarinas para seguir na 

competição. Depois, a baiana Joline Andrade, apresentou um número com influências tribais e 

de dança do ventre. Ela também é eliminada da competição. O grupo Pedro Ivo, de Santa 

Catarina, apresenta uma coreografia de Bumba Meu Boi, típica do Maranhão. O grupo tem os 

figurinos elogiados pelos três jurados e passa para a próxima fase. A dupla, Michel e Jeff, de 

São Paulo, dança hip hop. Michel se desequilibra em um salto e cai, fazendo com que os 

jurados critiquem a coreografia. Wlamir afirma que com profissionais de alta performance 

esse tipo de erro não pode acontecer. Ainda assim, eles conseguem uma vaga na semifinal.  

Desse episódio, selecionamos dois participantes relevantes para o estudo do corpo na mídia: 

Patrick Ferreira e Kaká Black, visto que na narrativa construída em torno dos dois 

participantes no programa, existem indicativos da exaltação da magreza e da jovialidade.  
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 3.4.1 Patrick Ferreira  

    

   Imagem 7 – Patrick se alonga com ajuda de Beto Marden 

    

   Fonte: print screen do vídeo “Programa de 16/02/2011 – Parte 3”
28

 

    

 A chamada de abertura para a apresentação de Patrick Ferreira, de 23 anos, do Rio de 

Janeiro, mostra o participante dançando e animando outros candidatos na sala de ensaio. Beto 

Marden aparece depois para entrevistar Patrick, já na porta de entrada para o palco. O 

apresentador pergunta se Patrick quer ajuda para fazer um alongamento antes de entrar e os 

dois são filmados se alongando. Patrick cai sentado no chão e eles resolvem se alongar ali 

mesmo. Logo depois, o apresentador faz cara de dor ao tentar levantar a perna do candidato, 

dando indícios de que é muito pesada. Beto Marden pede para que ele mande um recado para 

os fãs. Patrick diz: “a vida não tem replay, o que acontece hoje pode não acontecer amanhã. E 

eu vou aproveitar a vida o máximo que puder e vou fazer o que eu gosto”. 

 No palco, Patrick revela que vai dançar uma mistura de três músicas de axé. Wlamir 

comenta: “estou doido pra ver como é que com esse físico ele consegue fazer o Extravasa
29

 e 

todos esses tipos de dança”. Mello questiona se a coreografia é a original dos grupos de axé 

ou se é uma criação de Patrick. O participante afirma ser sua própria versão. Enquanto o 

participante se apresenta, os rostos dos jurados são mostrados. Wlamir permanece com a 

expressão de desaprovação, Melnick canta a música e Mello dá risadas.  

 Depois da dança, os jurados tecem seus comentários. Melnick pergunta se Patrick é 

feliz, pois é isso que ele demonstra quando dança. Ele afirma ser muito feliz. A jurada 

                                                           
28

 Disponível em: < 

http://www.sbt.com.br/seeladancaeudanco/videos/2c9f94b62e300338012e301bb28e0009/Programa-de-16-02-

11-Parte-3.html> Acesso em: 27 de out. 2013.  
29

 Extravasa é uma música interpretada pela cantora Cláudia Leitte. A música ficou conhecida no carnaval de 

Salvador, após apresentações nos trios elétricos. Por isso, dançá-la demanda muita energia e condicionamento 

físico.   

http://www.sbt.com.br/seeladancaeudanco/videos/2c9f94b62e300338012e301bb28e0009/Programa-de-16-02-11-Parte-3.html
http://www.sbt.com.br/seeladancaeudanco/videos/2c9f94b62e300338012e301bb28e0009/Programa-de-16-02-11-Parte-3.html
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questiona, também, qual é o sonho do candidato. Patrick responde querer “tentar alguma coisa 

no axé”. A jurada rebate: “ok, não diga, por favor, que seu sonho é ser bailarino”. Após 

anunciar que ele não participará das próximas fases do programa, ela sobe no palco e dança 

uma música de axé com Patrick. Depois de um tempo, Mello se une aos dois no palco. 

Quando o participante sai pela porta dos eliminados, Beto Marden está a sua espera para uma 

nova entrevista. Patrick conta que a apresentação foi um sucesso, pois os dois jurados 

dançaram com ele. Ele não se importa com o sim ou o não da competição, “porque o 

importante é arrasar na vida”. A declaração mostra como a visibilidade na televisão é 

considerada pelo participante como um passo importante para se tornar alguém. Ou seja, 

expor a subjetividade na tela pode garantir o sucesso na vida. Para finalizar, Patrick pede para 

que Beto Marden também dance uma parte de coreografia com ele.  

 Mesmo eliminado do programa, Patrick Ferreira aparece novamente no episódio do 

dia 22 de junho, quando cinco grupos concorrem a uma vaga no TOP 3 dos finalistas. Patrick 

volta para competir pelo prêmio “Sapatilha de Chumbo”. Esse prêmio foi criado para 

contemplar os participantes que, apesar de não terem seguido na competição, animaram os 

telespectadores. A cada semifinal são chamados dois ex-participantes. Eles se apresentam 

novamente e os jurados votam pelo campeão da “Sapatilha de Chumbo” naquela noite. 

Patrick perde o prêmio para a forrozeira Adriana Motorzinho, apresentada no episódio quatro. 

Ainda que eliminado mais uma vez, Patrick se mostra muito feliz de dançar na televisão, 

porque mais uma vez ele tem a oportunidade de expor seu “eu” nas telas. O ex-participante, 

garante, assim, o que ele considera ser sucesso na vida.    
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 3.4.2 Kaká Black 

 

   Imagem 8 – Kaká agradece após dançar black music   

    

   Fonte: print screen do vídeo “Programa de 16/02/2011 – Parte 3
30

 

 

 De Belo Horizonte, Antônio Carlos dos Santos, conhecido como Kaká Black, é o 

último candidato a se apresentar no sétimo episódio do reality-show. Na entrevista feita por 

Beto Marden em frente à porta de entrada para o palco, Kaká afirma que seu diferencial na 

dança está na black music
31

 e que nos bailes frequenta as pessoas pedem para que ele ensine 

alguns passos. Quando entra, Wlamir questiona a idade de Kaká, que revela ter 47 anos. O 

jurado diz que ele “está bem para caramba”. Vemos nesse comentário, mais uma vez, o 

imperativo da juventude. Melnick segue perguntando se ele é bailarino ou se tem outra 

profissão. O participante diz que é porteiro em uma universidade em Belo Horizonte. Os 

integrantes do júri desejam sorte e Kaká começa sua apresentação. O jurado Mello se empolga 

e bate palmas.   

 Após a coreografia, Melnick inicia os comentários: “Olha só, 47 anos. James Brown 

está aqui, gente!” e bate palmas. Ela pergunta também por que Kaká quer entrar para 

competição. Kaká responde que participar do programa é muito importante, pois ele pode se 

consagrar. Ou seja, a visibilidade conquistada com o reality-show pode garantir sua fama e 

fazer com que ele mude de vida. O participante revela que tenta ser um dançarino desde a 

década de 1960, sem nunca ter desistido. Os jurados se convencem e aprovam a participação 
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 Disponível em: < 

http://www.sbt.com.br/seeladancaeudanco/videos/2c9f94b62e300338012e301bb28e0009/Programa-de-16-02-

11-Parte-3.html> Acesso em: 27 de out. 2013.  
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 De forma simplificada, black music diz respeito a todos os gêneros musicais de origem afro-americana. No 

caso de Kaká Black, o participante se refere mais especificamente ao funk, um estilo de rock negro surgido nos 

Estados Unidos na década de 1970, cujas personalidades mais marcantes são James Brown, Stevie Wonder e Sly 

Stone.
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de Kaká nas semifinais. Ao sair pela porta dos aprovados, ele conta a Beto Marden que a 

dança é uma parte de sua vida que está se realizando.  

 Na terceira semifinal, exibida dia 18 de maio de 2011, Kaká Black volta a apresentar. 

Mesmo recebendo vários elogios do júri técnico, o participante é eliminado da competição 

logo no primeiro momento, perdendo a chance de concorrer a uma vaga na final. Os jurados o 

parabenizam pela apresentação, mas alegam que o participante não está preparado para a 

próxima fase. Em grande parte porque ele domina apenas o tipo de coreografia que está 

acostumado a dançar nos bailes que frequenta, ou seja, não tem a versatilidade esperada pelo 

júri técnico. Ainda que derrotado, Kaká se diz muito feliz e agradecido pela oportunidade. 

 

3.5 Descrição do episódio 8 

 

 Exibido no dia 23 de fevereiro de 2011, o oitavo episódio da primeira temporada de 

“Se Ela Dança, Eu Danço” mostrou dez participantes na fase classificatória do programa. O 

programa teve as filmagens externas realizadas em Santos, São Paulo, de onde Lígia Mendes 

fez as chamadas dos participantes. O programa tem a participação de Paulo Henrique, de São 

Paulo, dançando a música “Florentina”, interpretada pelo cantor brega Tiririca. Ao longo de 

toda a primeira temporada, são mostrados alguns participantes cujas habilidades de dança são 

visivelmente escassas, como já mostramos: Neiva, do forró, Patrick Ferreira e Babi 

Magalhães, ambos do axé. Assim como na versão original norte-americana, esses personagens 

são utilizados para garantir humor e, de certa forma, aumentar a audiência com suas histórias 

de vida ou com os números cômicos. Porém, eles pouco acrescentam à competição de dança 

proposta pelo programa. Depois de Paulo Henrique, é exibido um pequeno trecho de outros 

três competidores que passaram pelo palco e tiveram os figurinos fortemente criticados pelos 

jurados. Assim, há um reforço de como a aparência também é julgada em função das roupas 

escolhidas.  

 Nesse mesmo episódio, uma desavença entre os jurados fica evidente. Quando Luiz 

Gustavo, um jovem de 14 anos, morador de um abrigo, apresenta seu número de balé clássico, 

os três jurados ficam comovidos com sua história de vida e a qualidade técnica alcançada em 

apenas quatro anos de dança. Apesar do grande potencial do garoto, é possível perceber 

algumas falhas técnicas em sua apresentação, principalmente nas finalizações de saltos e 

piruetas. Por isso, na hora de votar, Wlamir diz não, impedindo que Luiz Gustavo siga na 

competição mesmo com a aprovação de Melnick e Mello. Em seguida, quando o participante 

deixa o palco, são mostrados Mello e Wlamir discutindo sobre a decisão tomada. Mello acha 
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que Wlamir não deveria ter dito não, pois o bailarino já viveu muitas derrotas na vida e mais 

uma porta fechada pode fazer com que ele desista da dança. Wlamir se irrita, pois para ele 

ficou claro como o Luiz Gustavo, apesar do talento, não é pessoa que eles procuram para 

aquela competição. Os dois se exaltam, Melnick tenta amenizar a discussão, mas as audições 

são temporariamente interrompidas para que eles se acalmem. Somente minutos depois, os 

jurados voltam para sua bancada para recomeçarem as apresentações. Dessa forma, é 

reforçada a imagem de carrasco do jurado Wlamir. Reforça-se também a seriedade da 

competição, pois mesmo bailarinos muito talentosos são deixados de fora da competição por 

não apresentarem alta performance naquele momento.  

 Desse episódio, foram aceitos para a próxima etapa da competição o grupo de dança 

de rua Zero 21, do Rio de Janeiro, o dançarino de Zoio, de São Paulo, Fernanda Fiuza, de 

Brasília, e Fabiana Figueiredo, também do Rio de Janeiro. As duas meninas foram 

selecionadas para a descrição a seguir, pois suas participações no programa envolveram a 

criação de uma nova regra da competição, além de revelarem indícios de duas categorias 

analíticas do corpo: o corpo versátil e o imperativo da magreza.  

 

 3.5.1. Fernanda Fiuza  

 

   Imagem 9 – Apresentação de Fernanda Fiuza 

    

   Fonte: print screen do vídeo “Programa 23/02/11 – Parte 3”
32

   

  

 Fernanda Fiuza, de Brasília, aparece se alongando na sala de ensaio. Depois, a 

bailarina revela para as câmeras que ela “veio se jogar no programa”, enfatizando que vai 
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fazer o melhor que puder diante dos jurados. A frase também é uma referência à tentativa de 

alcançar a fama por meio do programa e da exposição do “eu” na tela. Com uma família de 

artistas, ela cresceu em um ambiente propício para a dança e por isso, além da técnica, ela 

preza pela emoção. A participante garante que é boa no que faz. A imagem é cortada e ela 

aparece na coxia, pronta para entrar no palco.  

 Sem a conversa inicial com os jurados, Fernanda se apresenta. A jurada Melnick 

começa os comentários. Para ela, é muito bom ver pessoas com personalidade que aceitam o 

desafio e desafiam os outros. Melnick elogia também o visual “incrível” de Fernanda, 

definindo-o como uma “roupinha nada a ver” para o palco, mas que chama atenção. Mello diz 

que também gostou da apresentação, mas acrescenta que a coreografia que ele viu tem mais a 

ver com um videoclipe do que com o palco. Wlamir diz: “gostaria de perguntar aos meus 

colegas se uma geladeira poderia ajudá-la a emagrecer um pouquinho?”. Mello se espanta 

com a insinuação de que Fernanda está fora de forma, mas todos concordam em enviá-la para 

geladeira. Wlamir reafirma que acha que na geladeira ela pode perder de quatro a cinco quilos 

e voltar mais preparada. Fernanda, saindo do palco, responde que ela é capaz de emagrecer 

dez quilos em uma semana se for preciso. Os jurados riem e Wlamir comenta que a 

participante é “abusada”. Assim, Fernanda mostra que realmente está disposta a aceitar as 

regras dos jurados para trilhar seu caminho para a fama.  

 

 3.5.2 Fabiana Figueiredo 

 

   Imagem 10 – Figurino de Fabiana Figueiredo 

    

   Fonte: print screen do vídeo “Programa 23/02/11 – Parte 3”
33
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 Beto Marden apresenta a próxima candidata, Fabiana Figueiredo, carioca que mora em 

São Paulo. A bailarina conta que está com febre, mas nada vai atrapalhá-la. Ela revela que 

trabalha com dança há vários anos, tendo experiência em apresentações inclusive fora do país. 

Sua especialidade é o jazz, mas também faz balé clássico, hip hop e dança de salão. Enquanto 

ela fala, são mostradas suas cenas na sala de ensaio. Já na coxia, ela diz estar nervosa, mas 

com uma expectativa muito boa.  

 Melnick pergunta à Fabiana qual será o ritmo apresentado e a bailarina revela que é 

um jazz contemporâneo. A jurada acrescenta que em sua ficha diz que ela deveria apresentar 

um duo. Fabiana revela que sua amiga não pôde comparecer e ela resolveu dançar sozinha. 

Wlamir toma a palavra para perguntar se está faltando algum elemento no figurino da 

participante ou se é proposital. Fabiana veste uma camisa masculina, entreaberta, aparecendo 

um micro short e um pequeno top cor da pele.   

 Durante os comentários, Melnick diz que Fabiana é maravilhosa, mas gostaria de vê-la 

dançando outro estilo. Wlamir pede para Fabiana abrir os braços para que possam observar 

seu físico. Ele critica as botas utilizadas, porque não condizem com a técnica e a beleza da 

bailarina. Os jurados resolvem também mandá-la para a geladeira, enquanto decidem o que 

fazer com as duas participantes que se encontram lá. Como possuem somente uma vaga, 

resolvem colocar as duas para uma batalha juntas no palco. A música a ser dançada é surpresa 

e eles explicam que elas devem improvisar com a técnica que quiserem. Então, ao som de 

uma música sertaneja, Fernanda Fiuza e Fabiana Figueiredo se apresentam novamente.  

 O jurado Mello parabeniza as duas bailarinas, mas escolhe Fabiana Figueiredo. 

Wlamir diz que ambas são ótimas bailarinas e intérpretes, mas escolhe Fernanda Fiuza, pela 

personalidade abusada. Melnick propõe um desafio: as duas entram para a próxima fase como 

uma dupla. As bailarinas aceitam a proposta e seguem na competição. Essa foi a única vez 

durante a temporada que os jurados uniram dois participantes, de origens e técnicas distintas, 

para continuarem na competição. Mais uma vez, fica evidente como havia uma 

experimentação do formato por parte da emissora.  

 Na quarta semifinal, do dia 18 de maio, a dupla se apresenta novamente no programa. 

Os jurados se impressionam com a energia de Fernanda e a técnica de Fabiana, que segundo 

eles se complementam. Assim, elas continuam na competição, ganhando um lugar no TOP 7. 

No dia 15 de junho, já entre os sete finalistas, as participantes dançam, são aprovadas por 

unanimidade pelos três jurados e conseguem uma vaga para os TOP 5 finalistas. Os jurados 

ressaltam a importância de elas sempre apresentarem novidades de estilos e técnicas nas 

coreografias. Uma semana depois, dia 22 de junho, Fernanda e Fabiana conquistam uma vaga 
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entre os TOP 3 da competição. Na final, exibida pelo SBT no dia 29 de junho, a dupla perde a 

competição para um grupo de dança de rua do sul do país.  

 

3.6 Descrição do episódio 12 

 

 A décima segunda classificatória do reality-show foi ao ar dia 20 de março de 2011, 

no SBT. Lígia Mendes faz a apresentação da Pinacoteca de São Paulo, enquanto Beto Marden 

acompanha as audições no estúdio. São nove candidatos, dos quais apenas dois são aprovados 

para a próxima fase. A dupla do hip hop chamada Little Boy e Brown, cujos vídeos postados 

na internet têm repercussão considerável. Os dois jovens participam da competição até os 

TOP 5 finalistas, quando são eliminados. E apenas uma bailarina de um grupo de jazz de São 

Paulo, pois, na visão dos jurados, somente ela possui a técnica e o físico apropriados para a 

competição. Mas a grande expectativa do episódio é a apresentação de um candidato 

mascarado. O participante se apresenta e mesmo no momento dos comentários técnicos se 

recusa a retirar a máscara. Quando, já aprovado pelos jurados, o candidato releva que na 

verdade não pode continuar na competição, pois é apresentador da emissora. À frente do 

programa infantil “Bom Dia e Cia”, do SBT, Yudi aproveita para fazer propaganda, 

convidando os telespectadores a assistirem ao programa.  

 No início do terceiro bloco desse episódio, foi mostrada a edição de alguns candidatos 

que já haviam se apresentado no “Se Ela Dança, Eu Danço”, enfatizando a importância de um 

bom figurino, atitude, energia e charme para conquistar os jurados. Pouco depois, ainda no 

mesmo bloco, outro recorte de imagens é utilizado para mostrar dois competidores fora de 

forma em suas apresentações. A edição das imagens é feita de maneira a enfatizar as duras 

palavras utilizadas pelo jurado Wlamir, em condenação ao corpo fora de forma, como: gordo, 

fora de forma, físico inapropriado, dieta e emagrecer. Também, por meio de planos de 

filmagem, o vídeo ridiculariza os dois participantes como, por exemplo, a queda da 

participante “Mulher Bomba” (referência ao seu grande volume corporal) do banco onde está 

sentada ao tentar fazer uma pose sensual para a câmera. Os dois participantes selecionados a 

seguir foram escolhidos pela ênfase dada à crítica ao corpo fora de forma durante a narrativa 

de suas participações no programa.   
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 3.6.1 Friends of Queen 

 

   Imagem 11 – Líder do grupo, de branco, tem físico criticado 

    

   Fonte: print screen do vídeo “Programa de 23/03/11 – Parte 3”
34

 

 

 Lígia Mendes apresenta os próximos candidatos, dizendo que o grupo vai conquistar 

todo mundo com “força na peruca”, expressão usada por drag queens e travestis. O grupo é 

mostrado ensaiando no estúdio e depois, ao lado de Beto Marden diante da porta de entrada 

para o palco. As drag queens, vestidas com roupas sensuais, explicam que elas são amigas de 

rainhas do pop, como Lady Gaga, Beyoncé, Madonna, entre outras. Beto Marden pede à líder 

do grupo para dar uma voltinha para a câmera e, enquanto gira, é possível escutar o mugido 

de uma vaca, inserido pela edição. Com isso, a edição das imagens indica claramente que a 

participante está gorda.  

 Logo na entrada para o palco, a jurada Melnick diz haver uma integrante do grupo que 

desfila elegantemente e pede para que ela dê uma volta no palco. O jurado Wlamir, em 

seguida, pede para que a líder do grupo faça o mesmo. À medida que ela avança em direção à 

bancada do júri, a edição das imagens utiliza o efeito de chão tremendo e o jurado Mello fica 

pulando na cadeira. Os dois elementos reforçam a sensação de que a drag queen gorda estaria 

fazendo o chão tremer.  

 Na parte dos comentários, Wlamir pergunta como deve chamar a líder do grupo: 

“bolarino” ou “bolarina”, em uma clara referência ao corpo fora de forma e aludindo à forma 

circular de uma bola. Com muito bom humor, a participante diz que engoliu as divas do pop 

e, por isso, estaria acima do peso. Os jurados se divertem, mas não passam o grupo para a 

próxima frase. 
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 3.6.2 Gigi Show 

   Imagem 12 – Dança sensual da gordinha Gigi Show 

    

   Fonte: print screen do vídeo “Gigi Show: a gordinha sensual: 23/03/11”
35

  

 

 “„Se Ela Dança, Eu Danço‟ orgulhosamente apresenta, eu, Gigi Show”, é o texto 

utilizado pela paulistana para se apresentar para o telespectador, enquanto suas imagens na 

sala de ensaio são exibidas. Ela entra no palco e diz que vai fazer uma dança bem sensual, 

pois já produz vídeos nesse estilo para seu canal na internet. O jurado Mello pergunta se ela é 

uma celebridade do mundo virtual e ela responde que sim. A imagem é cortada para a 

entrevista com Beto Marden e, antes de entrar no palco, o apresentador a questiona de onde 

veio a ideia de postar vídeos de dança na internet. Gigi revela ao apresentador que se inspirou 

em outra gordinha, que postou um vídeo dançando bêbada. A participante conta ainda que 

seus vídeos fazem sucesso na internet. A imagem volta para o palco, onde Gigi conta aos 

jurados o sonho de se tornar uma dançarina do SBT. Com a autorização da jurada Melnick, a 

participante faz esse pedido diretamente para as câmeras, como se pudesse falar com os 

produtores da emissora.    

 Gigi inicia sua dança. Melnick e Mello se divertem com a apresentação, mas Wlamir 

não faz nenhum comentário. A participante tira uma blusa, ficando de soutien e com a barriga 

à mostra. Ao final, Melnick elogia a sensualidade de Gigi e diz que ela já alcançou seu 

objetivo de pedir a vaga de dançarina no SBT. Gigi Show manda um recado para as 

gordinhas, dizendo que elas não devem ficar deprimidas em casa. Para a participante, as 

gordinhas precisam descobrir o valor que elas têm. Melnick agradece a participação, mas 

Wlamir interrompe pedindo para falar com Gigi. Wlamir explica que acha muito legal a 
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alegria e a disposição da participante em fazer os vídeos dançando no próprio quarto. Segundo 

ele, Gigi serve como exemplo para que as pessoas emagreçam um pouco para conseguir 

dançar e mostrar a sensualidade, mas enfatiza que para ser bailarina é preciso um físico bem 

trabalhado. Dessa forma, Gigi Show é eliminada da competição.  

 No dia 22 de junho de 2011, no episódio em que são decididos os TOP 3 da 

competição, Gigi volta a se apresentar no programa concorrendo ao prêmio “Sapatilha de 

Chumbo” contra Robinho Ponchito, imitador do cantor brasileiro Latino. Ela faz novamente 

uma dança sensual com a barriga à mostra e chama o jurado Mello para dançar com ela no 

palco. Mello age como se estivesse muito seduzido pela gordinha.     
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CAPÍTULO 4 – MATRIZ DISCURSIVA SOBRE O CORPO 

 

 Serão expostos a seguir os modelos de corpo identificados ao longo da análise do 

reality-show “Se Ela Dança, Eu Danço”. Os modelos que serão apresentados foram os que 

mais se sobressaíram na matriz de sentidos do programa, principalmente nas críticas e elogios 

dos jurados, bem como pela linha de edição das imagens. Por sua vez, a identificação dos 

modelos de corpo na matriz de sentidos do programa foi possível em função da análise do 

conteúdo, da análise descritiva e da análise do discurso dos episódios detalhados 

anteriormente.   

 

4.1 “Bolarinos” 

 

 Como apresentado em diversos exemplos descritos anteriormente, a forma física é um 

dos fatores de grande importância para impressionar os jurados da competição. Da única 

integrante gordinha do Grupo Kaiorra, passando pela história de superação de Adhonay, à 

dança sexy de Gigi Show até chegar ao desfile da drag queen, percebemos a ênfase na busca 

por um corpo ideal magro. Isso é observado especialmente nas falas de João Wlamir, que tece 

duros comentários aos participantes considerados acima do peso. Ele cria o vocábulo 

“bolarino”, uma mistura de bola com bailarino, para designar todas as pessoas fora de forma 

que passaram pelas classificatórias do programa. Do primeiro ao quinto episódio, aparecem 

algumas menções ao biótipo dos participantes, mas é somente no sexto episódio que Wlamir 

utiliza a palavra moralizante. A partir daí, a expressão é repetida diversas vezes nos 

comentários técnicos, sempre com o intuito de condenar o corpo fora de forma de alguns 

participantes.   

 No exemplo do grupo Kaiorra, a fala de João Wlamir “A senhora que está sorrindo 

para mim, por que está com esse físico acima do peso?” explicita a exigência de um modelo 

corpóreo específico. Em função dessa imposição corporal, a própria capacidade técnica da 

bailarina é questionada. Ou seja, na competição de dança proposta pelo reality-show, entre os 

critérios “físico” e “técnica”, o primeiro parece ganhar maior peso nos comentários dos 

jurados. Por isso, mesmo que o grupo tenha apresentado um bom trabalho coreográfico e que 

a bailarina chame atenção por causa de sua sensualidade ao desenvolver os movimentos, sua 

técnica parece perder espaço em função do modelo corporal esperado. E é quando Wlamir 
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sugere que ela faça uma dieta, pois para os padrões definidos, o corpo magro é imperativo 

para uma boa técnica de dança.  

 Adhonay Soares deixa, em sua chamada, um suspense sobre como o balé mudou sua 

vida. A narrativa sobre a trajetória do menino vai mostrar que a mudança de vida se deu em 

função da dieta, com a qual perdeu oito quilos e deixou de ser “gordinho”, como ele diz. A 

ênfase dada pelos jurados com a utilização das palavras “superação”, “esforço” e “dedicação” 

reforçam mais uma vez a importância dada ao tipo físico dos candidatos da competição. 

Novamente, os comentários sobre a técnica do competidor ganham menos relevância que o 

corpo magro. 

 A candidata do axé, Babi Magalhães, constrói sua passagem pelo programa por meio 

de uma narrativa sobre o corpo da “mulher gostosa”, em função da escolha da pouca roupa e 

do ritmo dançado. Wlamir retoma essa narrativa com a pergunta “Você rebola bem?”. O 

jurado Mello reforça com a menção ao “material” que a candidata tem, se referindo às formas 

do corpo da mulher. Esse mesmo jurado volta a colocar o corpo em questão quando ironiza: 

“João, você não acha que ela tem o físico apropriado para o balé clássico?”. Em meio às 

brincadeiras, o discurso recai novamente sobre o corpo magro, uma exigência corriqueira no 

balé clássico. Nesse exemplo, a falta de qualidade técnica da participante não chega a ser 

claramente mencionada. Os comentários perpassam a questão da energia na execução dos 

movimentos e, principalmente, do corpo ideal. Aqui surgem duas concepções diferentes do 

discurso corpóreo. A primeira gira em torno das dançarinas de axé, que normalmente se 

apresentam com pouca roupa e possuem musculatura trabalhada, adequando-se ao padrão da 

“mulher gostosa brasileira”, porém de intelecto pouco desenvolvido. A segunda concepção 

diz respeito ao corpo magro exigido pelos jurados. De toda forma, percebemos em mais um 

exemplo o reforço de um discurso sobre o corpo baseado em padrões bem definidos de 

magreza.    

 Contudo, não é somente nos comentários do júri técnico que podemos perceber 

críticas ao corpo “fora de forma”. A própria edição das imagens, por meio do emprego de 

sons e efeitos visuais, fortalece o discurso do corpo ideal. No caso de Babi Magalhães, é 

utilizado o assovio como forma de reforçar o modelo corporal ideal para a mulher brasileira. 

Outro exemplo em que a edição corrobora tal discurso é na apresentação do grupo de drag 

queens. O programa utiliza o mugido de uma vaca no momento em que a integrante mais 

gorda do grupo se apresenta. Também no exemplo de Patrick Ferreira, que cai no chão ao se 

alongar. A queda do candidato é enfatizada com uma repetição da cena e com o uso de um 

som que torna ainda mais cômica a situação.  
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 A valorização do corpo ideal é reforçada também por recortes de algumas 

apresentações, seguidas das críticas do júri ao corpo fora de forma. Esses exemplos são 

editados em pequenos vídeos, que são mostrados ao longo de toda a temporada entre a 

apresentação de outros participantes. De forma geral, são recortes cômicos dos participantes 

gordos. Por exemplo, no mesmo episódio em que se apresentam Friends of Queen e Gigi 

Show, são destinados cerca de três minutos para mostrar a Mulher Bomba e o outro gordinho 

com poucas habilidades de dança, cujos verdadeiros nomes sequer são mencionados. Nesse 

apanhado, são enfatizadas ainda as quedas (assim como aconteceu com Patrick Ferreira 

durante o alongamento com o apresentador) e as risadas dos jurados. O vídeo reforça também 

as duras palavras de Wlamir como: “bolarinos”, gordo, fora de forma, dieta e emagrecer. Na 

fase classificatória de Fernanda Fiuza, o mesmo jurado enfatiza a sua vontade de mandá-la 

para geladeira para que ela possa “emagrecer uns quatro ou cinco quilos” antes de voltar para 

a competição. Ou seja, a técnica fica novamente avaliada em função do corpo ideal magro. 

 

   Imagem 13 – “Mulher Bomba” quase cai do banco 

    

   Fonte: print screen do vídeo “Programa de 23/03/11 – Parte 3”
36

 

 

 Ao final de outro desses recortes, Wlamir aparece explicando que admira a alegria das 

gordinhas dançando, mas em cima do palco é preciso alcançar um padrão corporal específico, 

principalmente em um ambiente televisionado. Há aqui, de maneira clara, uma tentativa de 

diferenciar o padrão corporal exigido de um bailarino profissional e o corpo de um indivíduo 

comum, como se, por se tratar de um público específico no programa, se justificassem e 

amenizassem as duras críticas feitas ao corpo dos competidores do “Se Ela Dança, Eu 
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Danço”. Essa diferenciação entre o corpo magro do bailarino profissional e a suposta não 

imposição desse padrão às pessoas comuns aparece apenas em dois momentos dispersos do 

décimo segundo episódio. Mas, com a prática de todos os recursos de edição já mencionados, 

é notório como, mesmo para os indivíduos que não são bailarinos, a mídia dá ênfase a um 

padrão corporal magro. Em função do reforço dado a esse discurso condenatório do corpo 

gordo durante toda a temporada, se torna evidente tanto para o público assíduo do reality-

show como para os telespectadores esporádicos, a condenação do corpo “fora de forma” nas 

telas.    

 Ademais, é possível perceber um discurso do gordo feliz. Patrick Ferreira e Gigi Show 

são exemplos de pessoas por meio das quais o programa constrói uma narrativa que enfatiza: 

“apesar do corpo gordo você pode ser feliz e alegrar a vida das pessoas”. Nem por isso eles 

são dignos de estar em cima de um palco ou em um programa televisivo se não for de forma 

risível. Em primeiro lugar por não se adequarem ao imperativo da magreza e, em segundo 

plano, pela falta de habilidades de interesse público. No caso de Gigi Show, as cenas que 

mostram os jurados rindo da coreografia. Somado ao seu discurso de incentivo às gordinhas, 

para que elas fiquem deprimidas em casa, o programa mostra como existe um discurso sobre 

como o gordo pode ser feliz. Com Patrick Ferreira não é diferente. Em suas primeiras cenas 

no programa, ele aparece dançando com outros candidatos na sala de espera, como um 

animador de festa. Depois ele reforça o fato de querer aproveitar a vida e ser feliz. Os jurados 

enaltecem sua postura quando aceitam brincar com o participante no palco. Os dois 

personagens, depois, reaparecem no programa para concorrer ao prêmio “Sapatilha de 

Chumbo”. O nome é uma referência à pouca habilidade dos competidores, somada a um 

discurso do cômico. Percebemos claramente que a negação do preconceito em relação ao 

corpo fora de forma, na verdade, reforça um novo estereótipo. Esse novo modelo de 

comportamento é justamente o do gordo feliz, que deve se assumir, dançar e alegrar as 

pessoas, desde que fora das telas.   

 Uma análise da própria linguagem utilizada ao retratar as pessoas gordas pode nos dar 

indícios de como a mídia e a sociedade encaram o corpo “fora de forma”. Retomando 

algumas falas dos jurados e dos apresentadores, bem como analisando os títulos de alguns 

vídeos no sítio do programa, encontramos com frequência a utilização do diminutivo 

“gordinho” ou “gordinha”. Ainda que o participante esteja muito acima do peso ideal, 

beirando os limites da obesidade, há um cuidado ao retratar esses indivíduos. Aqui, o uso do 

diminutivo não significa, de fato, uma referência a um corpo diminuto. Na verdade, é apenas 

um cuidado de linguagem na tentativa amenizar a crítica ao corpo gordo. Por isso, fica ainda 
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mais perceptível como mídia e sociedade condenam aquelas pessoas que não acompanham o 

imperativo da magreza.    

 Além do modelo corporal, podemos observar a importância dada aos figurinos, que se 

tornam uma complementação da aparência e da atitude dos indivíduos. Para os jurados, 

quando usado de forma inteligente, o figurino corrobora a construção de uma história e a 

unificação de um grupo. Ele também pode enfatizar a personalidade ou esconder as 

imperfeições corporais, como fraqueza muscular ou gordura. Por isso, durante a competição, 

o júri técnico também leva em consideração o conjunto estético como um todo. Isso porque 

eles estão em busca de bailarinos que apresentem coerência no domínio técnico, coreográfico 

e do figurino. A discussão em torno do figurino dos bailarinos pode ser comprovada nos 

exemplos: grupo Kaiorra, Jefferson Dadinho e Julie, Fernanda Fiuza, Fabiana Figueiredo e 

Rodrigo e Karina. Detalhes como os tênis de Dadinho ou o tecido utilizado para fabricação 

das roupas pode significar muito na decisão do júri técnico. 

 Em meio a essa ditadura do corpo magro, podemos retomar alguns autores 

apresentados no capítulo anterior. Jurandir Freire Costa (2005) fala da centralidade do corpo 

na cultura somática da contemporaneidade e da definição de um ideal corpóreo que deve ser 

seguido por todos. Podemos perceber que, no “Se Ela Dança, Eu Danço”, o modelo corporal 

exigido, belo e magro, é evidente e se torna primordial para a continuidade na competição. As 

dietas, propostas por Wlamir a diferentes competidores, reforçam a busca pela aparência 

prestigiosa na televisão. O reconhecimento pelos outros, no caso dos jurados e dos 

telespectadores, desse modelo corpóreo é essencial para a definição da subjetividade 

individual. Pois, somente aquilo que é legitimado pela mídia merece mais atenção e 

admiração social. Assim, explica-se o grande interesse em se adequar ao perfil exigido pelos 

jurados, tanto em relação ao corpo como no figurino. Para os participantes expostos acima, 

fica claro o esforço por atingir essa legitimidade. Ela é tanto advinda da aprovação dos 

jurados para a continuidade na competição como do público de casa, pois a visibilidade 

alcançada no programa pode significar a consagração do indivíduo no meio profissional da 

dança. 

 

4.2 Corpo Versátil 

 

 Depois dos comentários sobre corpo e figurino ideais, a categoria mais citada na 

avaliação do júri durante o reality-show diz respeito à busca por bailarinos versáteis, capazes 

de aprender e dançar diferentes ritmos. Com o objetivo de popularizar a dança no Brasil, 
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defendido pelo diretor Ricardo Montoanelli, o programa reforça a busca por uma celebridade 

da dança capaz de transitar por diferentes técnicas corporais. Por isso mesmo, foi criada a 

“geladeira”, a sala em que os participantes aguardam por um desafio proposto pelos jurados. 

Dos exemplos citados nas descrições, quatro deles tiveram de enfrentar uma batalha surpresa: 

Dadinho e Julie, Rodrigo e Karina, Fernanda Fiuza e Fabiana Figueiredo. O improviso com 

uma música desconhecida permite uma avaliação da técnica dos bailarinos fora de uma 

coreografia ensaiada, o que demanda mais criatividade e versatilidade. No caso de Fabiana 

Figueiredo e Fernanda Fiuza, a decisão do desafio ganhou uma proposta nunca antes vista no 

reality-show brasileiro. As duas tiveram de se adequar como um dueto para seguir na 

competição. Trata-se de uma tarefa delicada, pois cada uma possui uma especialidade técnica 

diferente: Fernanda com as danças de rua e Fabiana com o jazz. Porém, o êxito alcançado 

pelas duas, chegando à grande final do programa, mostra como a questão do corpo versátil é 

um quesito importante para o júri técnico.     

 Na participação de todos os candidatos que chegaram até a final, percebemos uma 

preocupação em explorar diferentes técnicas de dança a cada coreografia. Com isso, foi 

possível observar mais uma vez o interesse dos participantes em se adequar aos critérios dos 

jurados. Critérios esses que, novamente, intensificam mais uma vez o discurso sobre o corpo. 

Nesse caso, tanto do corpo magro como do corpo manejável. Para eles, o melhor bailarino do 

Brasil deve ser capaz de se adaptar rapidamente aos desafios de dança. Além do mais, o erro 

não é permitido. No caso, por exemplo, de Rodrigo e Karina, o cansaço apontado pelo 

bailarino como um dos motivos do desempenho aquém das expectativas não serviu como 

justificativa para os jurados. Na visão dos técnicos, a vida de artista realmente demanda muito 

esforço, mas a qualidade do que é entregue ao público não pode sofrer com as influências 

externas. Vários outros casos como esse poderiam ser levantados. Quedas, erros nas 

finalizações de passos aéreos, falhas nos elementos cênicos como painéis, luzes e o próprio 

figurino tiveram pouca tolerância por parte do júri durante as apresentações. Segundo os 

especialistas do programa, trabalhar com o erro zero é o que diferencia os profissionais dos 

bailarinos amadores. 

 Nesse contexto, podemos evocar o estudo de Alain Ehrenberg (2010), intitulado “O 

culto da performance”. Para ele, o corpo se tornou um produto manipulável, de autonomia 

assistida. A todo o momento, a autonomia dos indivíduos é posta em questão pelos chefes (ou, 

no caso do programa, pelos jurados e coreógrafos) e por qualquer outro indivíduo. Essa 

autonomia vigiada nos remete a Deleuze, na definição das sociedades de controle da 

atualidade. Em ambos os autores percebemos essa preocupação com o desempenho individual 
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baseado na comparação com outros indivíduos. Como ocorre no programa estudado, não 

basta aos bailarinos serem bons, eles precisam ser os melhores sempre, dominando diferentes 

técnicas e sem falhas.    

  Segundo Ehrenberg, na contemporaneidade ocorre uma empresarização dos 

comportamentos dos indivíduos. Eles são impelidos a uma constante disciplina, que fabrica 

uma mentalidade sob a qual cada um governa a si mesmo. Ou seja, cada vez mais, os 

indivíduos devem suportar sozinhos o peso de suas responsabilidades. O indivíduo se torna 

um empreendedor de si mesmo, obcecado pela performance ótima, sem erros. Assim, vemos 

no programa o reforço de mais um efeito de sentido sobre o corpo na atualidade. O culto à 

performance reforça a definição de Wlamir, que diz: “Muitos escolhem a dança, mas a dança 

escolhe muito poucos”, pois somente os indivíduos capazes de gerir de forma otimizada seu 

corpo conseguem atingir o nível profissional exigido pela competição, sobretudo, a 

televisionada. Essa frase dita pelo jurado é repetida ao longo de toda a temporada, como uma 

máxima da competição. Podemos refletir também, em relação à autonomia exigida do 

indivíduo, que mesmo esperando dele o governo de si, por si próprio, a mídia e, em especial, a 

televisão, com seus peritos, se coloca como assistente na construção desse perfil de sucesso 

almejado pelos participantes do programa. Por isso, a autonomia do “eu” na 

contemporaneidade é uma autonomia assistida, em grande parte pelas imposições da mídia.    

 Ehrenberg (2010) nos mostra também que essa visão do corpo como objeto e a 

necessidade de sua gestão constante levam a excessos. A imposição de uma performance 

ótima faz com que os bailarinos, como Fabiana Figueiredo, se apresentem mesmo doentes, 

com febre, lesionados ou cansados. É como em uma fábrica, em que a produção não pode 

parar. Para o autor, essa prática tem resquícios da contracultura dos anos 1960, quando se 

lutava por uma revolução dos conceitos políticos, de comunidade, liberdade e expressão de si. 

A essência que o autor recupera nesse pensamento diz respeito ao “faça você mesmo”, que 

coloca o indivíduo e seu corpo como agentes incontestáveis das mudanças que eles mesmos 

propõem: Ehrenberg (2010, p. 155) define:  

 

O prazer, a revolução, a “autenticidade” das relações, tudo isso 

é reorganizado em benefício do funcionamento ilimitado do 

indivíduo em uma concorrência permanente: a multiplicação 

artificial das possibilidades de resistência física e psicológica é 

hoje o motor e a referência das práticas de alteração dos 

estados de consciência.  
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 Dessa forma, na competição proposta pelo reality-show, os participantes mostram esse 

desafio dos próprios limites em busca do prêmio. Podemos relembrar novamente, o corpo 

como vitrine compulsória de vícios e virtudes, proposto por Costa (2005) no segundo 

capítulo. A exposição na mídia requer dos bailarinos uma atenção especial ao corpo, pois 

estão abertos ao julgamento alheio. Nesse contexto de competição e notoriedade, a busca pelo 

corpo prestigioso na tela faz com que haja uma resistência física e psicológica intensas. Para 

isso, há um abuso de medicamentos para emagrecer, para conter a ansiedade, para diminuir o 

sono e até para a suplementação alimentar, na tentativa de abandonar “seu velho e desgastado 

eu” (SIBILIA, 2004, p. 254). Visando alcançar um trabalho muscular ideal, bailarinos e 

atletas de alta performance entram no que Ehrenberg (2010, p. 157) define como 

“toxicomania”. Assim, percebemos um segundo discurso sobre o corpo apresentado e 

ressaltado durante toda a temporada do programa. Trata-se da imposição de um corpo objeto, 

versátil, maleável, trabalhando nos limites da perfeição. Esse que, por sua vez, deve ser 

alcançado a qualquer custo. 

 

4.3 Corpo prestigioso 

 

 Para os competidores do “Se Ela Dança, Eu Danço”, ganhar o prêmio significa a 

ascensão e consagração de uma carreira em dança. Mesmo que muitos deles já trabalhem 

profissionalmente como coreógrafos, professores e bailarinos, a visibilidade em cadeia 

nacional de televisão pode significar uma mudança de vida. Por isso, a oportunidade de 

exposição do corpo, principalmente se na forma física ideal somada aos talentos individuais, 

chamou a atenção de cerca de sete mil brasileiros inscritos pelo sítio do programa. Além do 

prêmio em dinheiro, a publicidade do reality-show explorou a questão da busca pela 

celebridade da dança no país, ou seja, houve reforço da valorização da visibilidade na mídia.  

 Os competidores são pessoas comuns que, dotados de um interesse especial para o 

público, no caso seu talento na dança, ganham a possibilidade de fazer parte da exposição na 

mídia. Essa nova visibilidade social os configura como celebridades atribuídas, como definido 

por França (2009). A verossimilhança da TV-realidade é garantida pelos depoimentos dos 

candidatos, das construções sobre seus dramas e dos depoimentos dos parentes. Muitos foram 

os casos de participantes que, em suas chamadas, tiveram a apresentação dos dramas da vida 

real. Como por exemplo, a pernambucana Didi Moura, que sonhava em ganhar o prêmio para 

dar uma casa a sua mãe, que teve a casa destruída por um incêndio. Na mesma vertente, temos 

o caso de Luiz Gustavo, o jovem de 13 anos apresentado no episódio oito. Ele conheceu uma 
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professora de balé no abrigo onde morava e começou a se dedicar à dança. Com apenas quatro 

anos de dedicação à dança, o menino mostrou muita qualidade técnica e dividiu os jurados. 

Em outro caso, a falta de reconhecimento pelos filhos faz Neiva, a Kelly Key do forró, 

almejar seu momento de visibilidade na tela. Esses são apenas alguns exemplos de 

espetacularização do real. Trata-se de uma fórmula utilizada pelos produtores de televisão 

para construir uma narrativa de apelo emocional, para se aproximar do telespectador e 

garantir a audiência.   

 É possível identificar ainda, algumas características da construção em ato no “Se Ela 

Dança, Eu Danço”. Os próprios desafios propostos para os participantes da geladeira são 

bastante variáveis. No caso de Fernanda Fiuza e Fabiana Figueiredo, os jurados inventaram a 

possibilidade de as bailarinas seguirem como dupla. Isso não tinha acontecido anteriormente, 

mostrando que as próprias regras do jogo ainda estavam em construção. Provavelmente, por 

se tratar da primeira temporada, a emissora de televisão buscou testar alternativas de 

adaptação do formato que trouxessem maior audiência e mais identificação com o público 

brasileiro.   

 Em relação às celebridades atribuídas, vale lembrar novamente da definição de França 

(2009) sobre os celetóides. Na maior parte das vezes, os participantes de reality-shows 

conseguem uma visibilidade momentânea, que se finda com o término do programa. Babi 

Magalhães é um dos exemplos de candidatos que se propuseram a se apresentar diante dos 

jurados mesmo sem aparente preparo técnico. O programa representa para a participante, uma 

possibilidade de exposição em busca da fama. Ela deixa isso claro quando expõe sua vontade 

de fazer um ensaio fotográfico sensual. Assim, a visibilidade do corpo na mídia se torna, para 

muitos desses indivíduos, o caminho para o sucesso e a realização pessoal. Ou seja, o 

espetáculo dos anônimos, de que nos fala Bruno (2004), explicita a construção da 

subjetividade alterdirigida da contemporaneidade. 

 Quando Kaká Black diz nunca ter desistido da dança, sua classificação para a 

semifinal representa a consagração de um sonho. Mesmo que ele dance nos bailes de sua 

cidade, tenha o reconhecimento das pessoas, que pedem para que ele ensine os passos, 

somente a aparição no programa parece garantir que esse sonho se torne realidade. Mais uma 

vez, a televisão se coloca como legitimadora da subjetividade. Gigi Show também entra nessa 

categoria. Ela garante aos jurados que é uma celebridade do mundo virtual, uma vez que seus 

vídeos fazem sucesso na internet. Para ela, a aparição no programa permite a divulgação de 

seu canal de vídeos e, portanto, pode significar o aumento de sua visibilidade. Cada um a seu 

modo particular, os candidatos deixaram claro em suas entrevistas que estavam lá na tentativa 
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de celebrizar a carreira, por meio de expressões como “vou causar”, “vou me jogar”, “vim 

para ganhar”.   

 Dessa forma, conseguimos identificar mais uma categoria de discurso sobre o corpo 

no reality-show analisado. Aceitar a exposição do corpo, buscar o modelo corporal exigido ou 

mesmo encarnar um personagem para se expor na mídia evidenciam a centralidade do corpo 

no reality-show. O corpo aqui se torna um objeto, pronto para o desfile. O indivíduo se coloca 

em posição de publicidade total na perseguição do reconhecimento do outro. Por isso, foram 

recorrentes os participantes que mesmo sem habilidades de dança se propuseram a participar 

da primeira fase da competição. Para os já profissionais, o programa reforçava a necessidade 

de exposição do corpo e da aprovação de outrem para a consagração da carreira.     

    

4.4 Jovialidade 

 

 Antes mesmo de o programa estrear, as declarações do diretor e a publicidade em 

torno da estreia do reality-show exaltavam a possibilidade aberta ao público em geral de 

mostrar seu talento de dança. No primeiro episódio, a abertura feita pela apresentadora Lígia 

Mendes diz que passariam pelo palco do “Se Ela Dança, Eu Danço” desde profissionais a 

indivíduos sem nenhum treinamento. O texto enfatizou ainda que os jurados esperavam ver 

superação, garra, versatilidade, paixão e personalidade. O jurado Wlamir aparece então 

afirmando: “estamos procurando o diferente, o novo”. Com esse discurso da dança dita 

democrática, o reality-show visou à popularização da dança por meio da televisão aberta.  

 Seguindo o que foi divulgado, desde o início foram apresentados ao telespectador 

competidores de diversos estilos e com variados níveis técnicos. Jazz, Balé, Contemporâneo, 

Sapateado, Funk carioca, Tango, Samba de gafieira, Samba no pé, Zouk, West Coast Swing, 

Forró, Dança Flamenca, House, Pop, Locking, Break, Axé, Dança do ventre, números de 

comédia e ilusionismo com dança foram alguns dos estilos mostrados a primeira temporada. 

A diversidade também perpassou a idade, pois de pequenas crianças até senhoras de quase 90 

anos, tiveram seu destaque.  

 A questão da idade pode ser exemplificada neste estudo pela apresentação de Neiva do 

forró, de 69 anos, e de Kaká Black, de 47. Toda a construção narrativa da participação de 

Neiva percorre o discurso do envelhecimento em boa forma. A captação de imagem que 

privilegia as pernas de Neiva com a saia curta e a fala da jurada Melnick “Boa noite, boas 

pernas!” enfatizam esse envelhecimento com qualidade. Como defendido por Costa (2005), o 

envelhecimento na contemporaneidade não é visto como apenas sobrevivência. Hoje, as 
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técnicas médicas, baseadas na imagem e na prevenção, garantem a adaptabilidade das pessoas 

mais velhas ao convívio social. Por isso, os jurados parabenizam a participante pela sua 

disposição em continuar dançando. Ela representa o modelo de superação e de boa forma 

corpórea para sua idade, ao frequentar os bailes da terceira idade, como ela mesma conta aos 

jurados. Kaká Black também surpreende os técnicos, que o acham “muito bem conservado”. 

Wlamir, quando anuncia que o candidato passa para a próxima fase, pede para que ele guarde 

muito fôlego para as semifinais. Nessa passagem, fica evidente a comparação do fôlego de 

Kaká ao de outros candidatos mais jovens. Ele sendo mais velho, tem um desafio maior para 

manter a competitividade durante o programa.   

 Novamente, temos no programa um discurso sobre o corpo. Aqui, ele recai sobre a 

questão da velhice. O envelhecimento ganha conotação positiva, desde que seja vivido de 

forma vigiada. Como nos mostram os personagens acima, envelhecer vale a pena quando se 

consegue manter a forma física, uma boa aparência e uma vida agitada. Ou seja, o corpo deve 

transparecer sempre uma jovialidade, alcançada por exercícios físicos, cuidados com a 

alimentação, com as vestimentas e até intervenções cirúrgicas para manter a aparência jovem. 

 Nas sociedades contemporâneas, Costa (2005) defende ainda que os cuidados com o 

corpo trouxeram a possibilidade da realização pessoal específica para cada corpo em cada 

faixa etária. Essa felicidade “democrática” é evidenciada na televisão por meio da inserção de 

indivíduos mais velhos na grade programática. Recentemente, na novela “Amor à Vida”, de 

Walcyr Carrasco, em exibição na Rede Globo, a questão da velhice é discutida por meio de 

um casal de idosos que se apaixona e resolve retomar a vida sexual. A insegurança dos dois, o 

problema da impotência masculina e o estranhamento da sociedade com o relacionamento na 

velhice são pontos discutidos pela trama. O reality-show também buscou inserir essa temática, 

com a participação de indivíduos de todas as idades. Neiva, do forró, mostra como a dança 

supostamente é acessível a todos: “para dançar não tem idade, porque depende de você ter 

disposição”. Percebemos mais uma vez o discurso do indivíduo como empresário do seu 

próprio corpo, pois até mesmo a velhice é uma questão de gerência da forma física em uma 

busca da jovialidade.  

 Do lado oposto está a participação de crianças no programa. Wlamir é o que mais se 

opõe à inclusão delas na competição, alegando que “lugar de criança é na academia fazendo 

aulas, até crescer e ficar bom”. Os jurados Mello e Melnick se mostram mais 

condescendentes. Dos exemplos escolhidos na descrição, a participação dos mais jovens é 

representada por Adhonay Soares, de 13 anos. Ele foi o competidor mais novo que conseguiu 

chegar às semifinais da competição. Nesse caso, a técnica do garoto já estava bem 
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desenvolvida na visão dos técnicos e ele pôde continuar na competição. A questão da idade 

também foi reforçada pela jurada Melnick, quando disse na fase classificatória que ele 

provavelmente deixou de brincar e de assistir televisão, “fazer coisas de criança” para treinar 

balé. O garoto é parabenizado pelo esforço assim como foi pelo emagrecimento.  

 Dessa forma, o discurso sobre o corpo na televisão também tem enfoque na questão da 

idade. Dos mais novos aos mais velhos, o que fica como modelo de vida engendrado no 

programa, é que o esforço e a superação são capazes de barrar os efeitos da idade. Por meio 

da força de vontade e dos avanços da medicina, o envelhecimento ganha conotação não mais 

de exclusão, mas de convívio social saudável e feliz. 
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CONCLUSÕES 

 

 A passagem da modernidade para a contemporaneidade acarretou profundas mudanças 

em diversos setores da sociedade. Novos aparatos comunicacionais, a convergência digital e a 

miniatuarização dos aparelhos tecnológicos ocasionam uma aceleração dos processos de 

interação social por meio das redes de internet. Por sua vez, os aparelhos multifuncionais e a 

rapidez com que diferentes tarefas são executadas hoje modificam o modo de empreender o 

tempo. Isso significa, também, mudanças na forma como nos relacionamos com o nosso 

corpo.  

 Com o intuito de compreender essa nova relação do indivíduo com seu corpo na 

contemporaneidade, bem como de identificar as novas representações e imposições da mídia 

sobre essa questão, nos propusemos a analisar o reality-show “Se Ela Dança, Eu Danço”. 

Exibidas pelo SBT, as duas temporadas do programa tiveram por objetivo a popularização da 

dança no país. Para isso, a emissora comprou os direitos de exibição da franquia norte- 

americana, promovendo as adaptações necessárias para atingir a audiência do público 

brasileiro. Assim, adequando-se ao conceito de produto da indústria cultural, voltado para a 

descoberta de uma nova celebridade da dança no país, o reality-show foi escolhido como 

objeto empírico capaz de nos mostrar pistas sobre os discursos do corpo na mídia da 

atualidade.  

 O sucesso desses formatos, adaptados em diversos países, é garantido, em grande 

parte, pela construção em ato e pela participação dos telespectadores nessa construção. No 

programa em estudo, o fórum criado no sítio da competição incitava a discussão sobre os 

participantes, reforçando a chamada simbiose entre televisão e vida social. Além disso, ele 

prova a adaptabilidade desse meio às novas tecnologias comunicacionais. Porém, ao contrário 

de outros reality-shows, nessa temporada em estudo os telespectadores não tinham o poder de 

decidir quem continuava ou era eliminado da competição seja pela internet ou pelo telefone. 

Essa tarefa, na versão brasileira, ficou restrita ao júri técnico.  

 Outro fator importante para o sucesso do formato diz respeito aos princípios da TV-

realidade. A grade programática da televisão contemporânea privilegia não mais o conteúdo 

ficcional, mas tudo aquilo que se aproxima da realidade. Como vimos, é uma escolha tanto 

por uma questão de redução de custos como pela própria identificação com o público. Cada 

vez mais, os indivíduos querem se ver representados na mídia. A própria construção da 

subjetividade hoje perpassa a publicização do “eu”, pois o indivíduo é aquilo que faz e expõe. 
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Somente assim, ele ganha legitimidade do outro. Logo, a mídia contemporânea se torna um 

espaço de exposição de indivíduos comuns e de atividades cotidianas. 

 Nesse contexto foram identificados quatro modelos corporais reforçados no discurso 

do programa “Se Ela Dança, Eu Danço”. O primeiro diz respeito à imposição de um modelo 

corpóreo que enaltece a magreza. Tudo aquilo que foge ao padrão prestigioso ganha espaço 

reduzido na mídia. Além disso, como pudemos perceber nos exemplos mostrados, muitas 

vezes o discurso sobre o corpo gordo ganha enfoque no cômico. Por isso, durante toda a 

competição foram repetidos exaustivamente os recortes das críticas dos jurados que 

reforçassem a condenação aos “bolarinos”. Ainda que o modelo corporal exigido pela dança 

seja consensualmente de um físico magro, é notória a ênfase que foi dada na edição das 

imagens à desaprovação do corpo gordo. Ou seja, para enaltecer o corpo magro, o discurso 

apoia-se na negação do corpo gordo. A própria escolha por nomear de “gordinho” e 

“gordinha”, no diminutivo, aqueles participantes gordos revela que para a sociedade atual é 

preciso cuidado ao tratar do tema e intitular alguém assim. Chamar alguém de gordo pode ser 

tão pejorativo que, ainda que o indivíduo realmente o seja, o discurso politicamente correto 

pede que haja uma delicadeza, por meio da escolha do uso do diminutivo. 

 O segundo modelo identificado foi a do corpo versátil. O corpo se torna um objeto, o 

qual o indivíduo deve gerir com destreza. Na contemporaneidade, espera-se dos sujeitos uma 

otimização de sua performance, desafiando os limites físicos e mentais do próprio corpo. Não 

basta mais ser especializado em uma atividade, pois o corpo versátil precisa desenvolver 

diferentes aplicabilidades. Assim como os aparelhos tecnológicos, por exemplo, os telefones 

móveis e os computadores, o corpo é um objeto de múltiplas funções. A gestão dessa 

“empresa corpo” é que diferencia os indivíduos vencedores dos medíocres, uma vez que os 

vencedores dominam vários conhecimentos e trabalham no limite da perfeição. Esse discurso 

do corpo versátil também foi exaustivamente repetido durante o programa analisado. Segundo 

os técnicos, a celebridade da dança no Brasil precisava mostrar esse domínio de seu corpo, 

por meio de diferentes ritmos, domínio coreográfico, de elementos cênicos e do figurino. Ou 

seja, a celebridade da dança é na verdade um artista completo. 

 A exposição do “eu” como forma de ascensão social e de carreira foi o terceiro modelo 

de corpo analisado no programa. Ou seja, o corpo visível deve ser um corpo prestigioso. Ele 

serve como trunfo para a consagração de uma carreira em dança ou simplesmente para 

“tornar-se alguém” no contexto social. Como apresentado anteriormente, a subjetividade é 

construída hoje de forma alterdirigida, então, o indivíduo só se sente completo ao ser 

legitimado pelo olhar alheio. O fato de colocar-se disponível para o olhar do outro é visto 
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como uma oportunidade para ser descoberto pela sociedade, ainda que o indivíduo não 

apresente nenhuma habilidade de interesse público. De fato, o aumento do espaço para 

pessoas comuns na mídia tem influência nessa mentalidade, pois sentem que podem ser 

representados na televisão, mesmo que para os meros quinze minutos de fama alcançados 

pelos celetoides. 

 Em meio à publicização do “eu” e às celebridades atribuídas, a centralidade do corpo 

na sociedade ganha contornos de obsessão, exagero e horror ao sofrimento. Chegamos, por 

fim, ao quarto modelo de corpo apresentado no discurso do reality-show: a inclusão de 

pessoas mais velhas no convívio social. Ao mesmo tempo em que há uma busca excessiva 

pelo corpo ideal, a centralidade do corpo na sociedade contemporânea, por meio dos avanços 

das tecnologias médicas, torna os indivíduos sensíveis a uma nova norma biológica. Para essa 

nova norma, o envelhecimento representa a perspectiva de felicidade pessoal e convívio em 

sociedade. Mas ainda assim, esse envelhecimento percorre caminhos da manutenção do 

aspecto jovem do corpo, por meio das vestimentas ou da própria vitalidade. Mas, para tanto, o 

corpo precisa “sempre estar jovem”. Ou seja, se aceita que para indivíduos diferentes são 

possíveis felicidades diferentes, desde que esse corpo consiga manter o perfil jovial. Dessa 

forma, a maior sensibilização à população mais velha é também um caminho para a mídia 

tecer discursos sobre o corpo jovem em sua grade programática.  

 Podemos concluir que a mídia é capaz de criar e reforçar modelos de comportamento, 

pois ela pauta conversas do dia a dia, em constante simbiose com a vida social. Nesse 

trabalho, conseguimos investigar alguns discursos sobre o corpo presentes na televisão da 

atualidade. O objeto empírico escolhido e outros programas da grade de televisão 

permanecem, porém, para novas abordagens. Fizemos apenas um recorte discursivo sobre o 

corpo no contexto da dança, com o objetivo de incentivar novas pesquisas sobre o tema. 

Sabemos ainda que a análise do discurso busca a objetividade, por isso, houve a preocupação 

em se eleger os modelos de corpo estudados de forma imparcial. Porém, essa organização da 

dispersão de sentidos é sempre desafiada pela bagagem de cada analista. Como uma prática 

social, o discurso é um processo em movimento que, por princípio, não se fecha. Por isso, 

reforçamos, mais uma vez, a necessidade de novas análises para que diferentes processos de 

significação sobre o corpo sejam apurados futuramente. 
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